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SKRÓTY UŻYTE W PLANIE
GPZON - Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych
KPGO - Krajowy plan gospodarki odpadami (uchwalony przez Radę Ministrów MP z 2003 r. 

Nr 11, poz. 159)
PPGO - Powiatowy plan gospodarki odpadami
SPON - stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (dla woj. podkarpackiego)
ZPGO - Związkowy Plan Gospodarki Odpadami dla 23 gmin 
ZK „WISŁOK” - Związek Komunalny „WISŁOK”
ZUOK - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ZZO - Zakład Zagospodarowania Odpadów
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1. WPROWADZENIE

1.1. Związkowy Plan Gospodarki Odpadami
Myśl wspólnej realizacji zadań mających na celu ochronę środowiska naturalnego w zlewni 

rzeki Wisłok zrodziła się już w 1993 roku gdy z inicjatywy władz Rzeszowa i 14 gmin ościennych, 
w powołano do życia Związek Komunalny „WISŁOK” z siedzibą w Rzeszowie, który dnia 17 
lutego 1994 roku został wpisany do Rejestru Związków Gminnych pod pozycją 108. 

Związek 23 gminy centralnego Podkarpacia, terytorialnie przynależy do pięciu powiatów: 
rzeszowskiego  –  ziemskiego,  rzeszowskiego  -  grodzkiego,  strzyżowskiego,  łańcuckiego  i 
ropczycko – sędziszowskiego. 

Od  1999  roku  jednym  z  priorytetów  Związku  jest  stworzenie  wspólnego  systemu 
gospodarki odpadami i  wytyczenie spójnych kierunków działań na następne lata. Opracowanie 
Związkowego Planu Gospodarki Odpadami jest zgodne z art. 14 ust. 11, ustawy o odpadach  z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku – Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Pomysł  wykonania  wspólnego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  wszystkich  gmin 
związkowych  był  podyktowany  chęcią  kompleksowego  rozwiązywania  problemów  
z tego zakresu. Takie właśnie działania – realizowane na szczeblu regionalnym (ponadgminnym) – 
wydają  się  być  najbardziej  skuteczne  i  efektywne  oraz  umożliwiają  uzyskanie  wsparcia  UE. 
Świadczą o tym wcześniejsze doświadczenia samorządów Unii Europejskiej (np. Związku Gmin 
Dolnej Austrii) oraz osiągnięcia polskich związków gmin (np. Celowy Związek Gmin CZG-12).

Związkowy Plan  Gospodarki  Odpadami  został  opracowany dla  18  gmin  wchodzących  
w  skład  Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  (Miasto  i  Gmina  Błażowa,  Chmielnik,  Czarna, 
Czudec,  Gmina  Dynów,  Frysztak,  Miasto  i  Gmina  Głogów  Młp.  Hyżne,  Iwierzyce  Krasne, 
Lubenia, Gmina Łańcut, Niebylec, Rakszawa, Miasto i Gmina Strzyżów, Trzebownisko, Miasto  
i  Gmina  Tyczyn,  oraz  Wiśniowa).  Treść  ZPGO,  przyjęte  strategie  i  planowane  działania  oraz 
analizy finansowe uwzględniają systemowe rozwiązanie dla 23 gmin ZK ”WISŁOK” które w dniu 
25 czerwca 2003 r w trakcie sesji Walngo Zgromadzenia Przedstawicieli Związku Komunalnego 
„WISŁOK” podjęły uchwałę  nr III/III/19/03 w sprawie  opracowania  przez  Związek wspólnego 
„Planu Gospodarki Odpadami”. W toku działań szczegółowych 5 gmin Związku podjęło decyzję o 
samodzielnym  opracowaniu  PGO  lub  samodzielnej  adaptacji  istniejących  wcześniej  gminnych 
planów odpadowych (Boguchwała, Miasto Rzeszów, Miasto i Gmina Sokołów Młp., Świlcza oraz 
Żołynia).

1.2. Cele ZPGO
Właściwa i racjonalna gospodarka odpadami musi być oparta na wnioskach strategicznych 

dotyczących  rozwoju  kompletnego  systemu  gospodarki  odpadami  i  przedstawiona  w  postaci 
dokumentu,  jakim  jest  Plan  Gospodarki  Odpadami.  PGO  jest  dokumentem  określającym 
najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami oraz sposoby rozwiązywania tych 
problemów.  Jego  celem  jest  kompleksowa  analiza  stanu  aktualnego  tworząca  podstawę  do 
prowadzenia  prognoz  i  ocen  inwestycji  niezbędnych  dla  potrzeb  systemu.  Niniejszy dokument 
wytycza  cele  do  osiągnięcia  oraz  określa  zadania  do  zrealizowania.  Pozwala  określić  koszty
i podaje możliwości finansowania projektów z funduszy krajowych i unijnych –  brak zgodności 
projektów z Planem Gospodarki Odpadami wyklucza możliwość ich finansowania ze środków 
Unii Europejskiej.
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Plan powinien również wpływać na treść wydawanych decyzji, które muszą  być zgodne z 
Planem Gospodarki Odpadami.

Plan  został  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska
z dnia 9 kwietnia 2003 r  (Dz.  U. Nr 66,  poz.  620 z  2003 r)  w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami.

Niniejszy  dokument  uwzględnia  zapisy  w  aktualnie  obowiązujących  aktach  prawnych
z zakresu gospodarki odpadami dla spełnienia wymogów art. 15 ust.  2 ustawy o odpadach, tj. 
zachowania zgodności z planami wyższego szczebla. 

1.3. Zakres ZPGO
Prezentowany Związkowy Plan Gospodarki Odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:
a) rodzaj,  ilość  i  źródła  powstawania  wszystkich  odpadów,  w  szczególności  odpadów 

komunalnych,
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
d) istniejące  systemy  zbierania  wszystkich  odpadów,  w  szczególności  odpadów 

komunalnych,
e) rodzaj,  rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji  do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,
f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,  transportu,  odzysku 

oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami, obszar, dla 

którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami
3) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian 

demograficznych i gospodarczych;
4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
b) zmierzające  do  ograniczenia  ilości  odpadów  i  ich  negatywnego  oddziaływania  na 

środowisko,
c) wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz 

odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,
d) zmierzające  do  redukcji  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów;
5) projektowany  system  gospodarki  odpadami,  w  szczególności  gospodarki  odpadami 

komunalnymi  i  opakowaniowymi,  uwzględniający  ich  zbieranie,  transport,  odzysk
i unieszkodliwianie;

6) rodzaj  i  harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  oraz  instytucje  odpowiedzialne  za  ich 
realizację;

7) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
8) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, związkowy plan gospodarki odpadami 
obejmuje głównie odpady komunalne powstające na terenie gmin, dla których jest wykonywany. 
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1.4. Podstawowe materiały i źródła informacji do opracowania Związkowego 
Planu Gospodarki Odpadami
Przy  opracowywaniu  nn.  ZPGO  głównie  korzystano  z  Planów  Gospodarki  Odpadami 

(projekty i  wersje uchwalone) wyższego szczebla,  poradnika Ministerstwa Środowiska, danych 
ankietowych  i  informacji  uzyskanych  w  trakcie  wyjazdów  studialnych   do  gmin,  Planu 
Gospodarki Odpadowej dla gmin ZK „WISŁOK” (ABRYS 2002) i  Studium Wykonalności do 
PGO gmin ZK „WISŁOK” (Austrian Water z Wiednia 2003). Szczegółowy wykaz w załączniku.
2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I DANE PODSTAWOWE

2.1. Położenie geograficzne
Związek  Komunalny  „WISŁOK”  obejmuje  swym  zasięgiem  23  gminy  centralne 

województwa podkarpackiego w dorzeczu rzeki Wisłok. Są to tereny bardzo urozmaicone pod 
względem  położenia  geograficznego.  Część  północna  należy  do  makroregionu  Kotliny 
Sandomierskiej  (mapa  nr  I1).  Obejmuje  dwa  mezoregiony:  równinny  mezoregion  Rynny 
Podkarpackiej  oraz  mezoregion  Płaskowyżu  Kolbuszowskiego,  gdzie  występują  płaskie 
wzniesienia od 240 – 260 m n.p.m. Natomiast część południowa leży w zasięgu makroregionu 
Pogórza Środkowobeskidzkiego, zróżnicowanego morfologicznie, w którym dobrze uwidaczniają 
się  elementy  rzeźby  podgórskiej:  szerokie  garby  o  wysokości  ok.  350  –  450  m  n.p.m., 
poprzecinane  nieckowatymi  dolinami  większych  cieków,  z  wąwozami  lessowymi  i  wciętymi 
dolinami małych potoków. Siedzibą ZK „WISŁOK” jest miasto Rzeszów. 
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Rys. 1. Gminy należące do Związku Komunalnego „WISŁOK”

2.2. Ludność, gospodarstwa domowe.
Łączna liczba mieszkańców Związku to 433 439 osób (wg stanu na koniec 2003 roku) 

zamieszkujących  powierzchnię  2  055,1  km2.  Liczbę  mieszkańców,  gęstość  zaludnienia  oraz 
stopień bezrobocia i mieszkalnictwo przedstawia tabela Nr 1. 
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Tab.1. Liczba ludności, powierzchnia i stopień bezrobocia w gminach ZK”WISŁOK”.

L.p
Gminy Związku 
Komunalnego 
"WISŁOK"

Powierzchnia 

[km²]
Razem 

mieszkańcy
Bezrobocie Gęstość 

zaludnienia

Mieszkalnictwo

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

Liczba 
mieszkańców

Liczba 
gospodarstw 
domowych

Liczba 
mieszkańców

Liczba 
gospodarstw 
domowych

Liczba 
gospodarstw 

razem

[%] [Mieszkańców/km2]
1 Błażowa 113,0 10 723 12,2 95 10 315 2 971 408 119 3 090
2 Boguchwała 96,0 20 718 15,3 216 18 582 5 498 2 136 534 6 032
3 Chmielnik 53,0 6 252 14,3 118 6 181 1 740 71 3 1 743
4 Czarna Łańcucka 78,0 10 838 18,9 139 10 636 2 945 202 34 2 979
5 Czudec 85,0 11 744 15,3 138 11 704 3 137 40 10 3 147
6 Dynów 119,0 7 452 17,7 63 5 085 1 495 2 367 696 2 191
7 Frysztak 90,5 10 769 19,8 119 10 594 2 648 175 35 2 683
8 Głogów Malopolski 146,0 17 554 7,7 120 16 786 3 420 768 193 3 613
9 Hyżne 52,0 6 841 14,1 132 6 795 1 707 46 12 1 719
10 Iwierzyce 65,6 7 345 8,4 112 7 345 1 905 0 0 1 905
11 Krasne 54,0 13 648 17,9 253 13 404 3 360 244 58 3 418
12 Lubenia 55,0 6 445 15,1 117 6 381 1 879 64 2 1 881
13 Łańcut Gmina 107,0 20 075 18,7 188 19 473 4 597 602 127 4 724
14 Niebylec 105,0 10 830 18,0 103 9 670 2 763 1 160 332 3 095
15 Rakszawa 54,0 7 317 27,0 111 7 123 1 654 194 48 1 702
16 Rzeszów 66,0 159 943 9,4 2 962 43 920 12 000 116 023 31 700 43 700
17 Sokołów Małopolski 134,0 16 656 17,0 124 15 302 3 790 1 354 332 4 122
18 Strzyżów 140,0 21 372 19,4 153 17 356 4 452 4 016 1 200 5 652
19 Świlcza 128,0 18 401 7,0 144 18 401 4 120 0 0 4 120
20 Trzebownisko 90,0 18 135 16,5 202 17 432 4 913 703 177 5 090
21 Tyczyn 84,0 15 116 11,1 180 14 936 3 957 180 54 4 011
22 Wiśniowa 83,0 8 485 19,0 102 8 164 2 140 321 83 2 223
23 Żołynia 57,0 6 780 12,6 119 6 752 1 688 28 1 1 689

Razem dla ZK 
„WISŁOK” 2 055,1 433 439 15,3 210 302 337 78 779 131 102 35 750 114 529

Źródło: GUS, Ankiety Gmin.

11



Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

2.3. Krótki opis gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”
Gmina i Miasto Błażowa  (obejmująca Miasto Błażowa i 8 innych miejscowości 

zamieszkiwanych  łącznie  przez  10 723  mieszkańców)-  leży  w  powiecie  rzeszowskim i 
posiada urozmaicony,  pagórkowaty krajobraz,  pokryty rozległymi  kompleksami leśnymi 
zajmującymi ok. 20 % powierzchni gminy. Znaczną część terenu obejmuje Hyżniańsko - 
Gwoźnicki  Obszar  Chronionego  Krajobrazu,  gdzie  można  spotkać  wiele  rzadkich 
gatunków fauny i flory. Stwarza to sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki, 
przetwórstwa rolno – spożywczego oraz produkcji zdrowej żywności (gmina ma charakter 
rolniczo – turystyczny). 

Na terenie Gminy priorytetowo traktowane są inwestycje proekologiczne, związane 
z  rozbudową  infrastruktury  technicznej,  rozwojem  bazy  noclegowej,  gastronomicznej  i 
wypoczynkowo - rekreacyjnej.

W 2003 roku na terenie gminy zebrano łącznie 888 Mg odpadów, z czego 382 Mg 
były wstępnie posegregowane przez mieszkańców. Wśród  wyselekcjonowanych surowców 
wtórnych 89% stanowił złom metali.

Na  terenie  gminy  w  ramach  systemu  pojemnikowego  selektywnie  zbierana  jest 
stłuczka szklana oraz zużyte baterie.  Funkcjonuje również system workowy obejmujący 
następujące rodzaje surowców wtórnych: szkło białe, szkło kolorowe, plastik, makulatura 
oraz aluminium. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

Głównym  przedsiębiorstwem  obsługującym  gminę  w  zakresie  gospodarki 
odpadowej jest Gospodarka Komunalna w Błażowej.
(www.blazowa.itl.pl).

Gmina Boguchwała (obejmująca  swym zasięgiem 11 sołectw zamieszkiwanych 
przez 20 718 mieszkańców) położona jest  w dolinie Wisłoka na południowy zachód od 
Rzeszowa.  Teren  ten  charakteryzuje  urozmaicone  ukształtowanie  terenu  oraz  bogate 
kompleksy leśne stwarzające dogodne warunki do rozwoju bazy agroturystycznej. 

Urozmaicone ukształtowanie terenu, oraz liczne  gleby o klasach bonitacyjnych I – 
III, przesądzają o rolniczym charakterze gminy.

W miejscowości Boguchwała zlokalizowane są największe podmioty gospodarcze 
działające w gminie: Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., Zakłady Naprawy 
Samochodów oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W  ostatnich  latach  zakończono  telefonizację  oraz  gazyfikację  całej  gminy, 
natomiast  wodociągi  posiada  10  sołectw,  co  stanowi  90  %  systemu  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy znajduje się również system studni głębinowych 
oraz powierzchniowe ujęcie wody na rzece Wisłok, które stanowią główne źródło wody 
pitnej nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale również dla aglomeracji rzeszowskiej.

Obecnie  na  terenie  4  sołectw wykonano  kanalizację  sanitarną  oraz  opracowano 
dokumentację techniczną na wykonanie podobnej  inwestycji  we wszystkich pozostałych 
miejscowościach. Jej zakończenie planowane jest na 2006 rok. 

W 2003 roku w gminie Boguchwała zebrano łącznie 1 881,1 Mg odpadów, w tym 
ok. 60 Mg posegregowanych surowców wtórnych (głównie stłuczki szklanej – 54 Mg). 

Na terenie gminy- w ramach systemu pojemnikowego- selektywnie zbierana jest 
stłuczka  szklana  oraz  zużyte  baterie,  natomiast  system workowy obejmuje  szkło  białe, 
szkło kolorowe, oraz plastik. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

Głównym  przedsiębiorstwem  obsługującym  gminę  w  zakresie  gospodarki 
odpadowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM” z 
Boguchwały.
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Gmina Boguchwała wykonała własny PGO.
(www.boguchwala.pl)

Gmina Chmielnik (obejmująca swym zasięgiem 5 sołectw zamieszkiwanych przez 
6 181  mieszkańców)  leży  na  północnym  skraju  Pogórza  Dynowskiego  w  niewielkiej 
odległości  od  Rzeszowa  i  Łańcuta.  Ok.  72  %  powierzchni  gminy  wchodzi  w  skład 
Hyżniańsko -  Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  co wraz  z  urozmaiconą 
rzeźbą  terenu  oraz  bogatymi  złożami  wód  mineralnych  stwarza  dogodne  warunki  do 
rozwoju działalności wypoczynkowej oraz rozwoju gospodarstw rolnych. Celem gminy jest 
stworzenie miejscowości uzdrowiskowej, świadczenie usług agroturystycznych i produkcja 
„zdrowej  żywności”.  Sprzyja  temu  działalność  Regionalnego  Towarzystwa  Rolno  - 
Przemysłowego  i  Stowarzyszenia  Agroturystycznego  Regionu  „Dolina  Strugu”, 
promujących tworzenie gospodarstw agroturystycznych.

W  Chmielniku  działa  również  zatrudniająca  ponad  230  osób  Spółka  Akcyjna 
„Chmielnik  Zdrój”.  Dostarcza  ona  mieszkańcom Rzeszowa,  Łańcuta  oraz  wielu  innych 
miejscowości  produkowaną  tu  wodę  mineralną  „Alfred”  oraz  zdrowe  produkty 
żywnościowe, takie jak: miód, ziemniaki, warzywa, jajka oraz mąkę z tutejszego młyna.

Z zakresu inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy zbudowano sieć gazową, 
uruchomiono gminną oczyszczalnię ścieków oraz nowoczesną sieć telekomunikacyjną. W 
trakcie  rozbudowy  jest  kanalizacja.  Ponadto  planowana  jest  rozbudowana  sieci 
wodociągowej, która obecnie obejmuje tylko 80 gospodarstw.

W  ubiegłym  roku  na  terenie  gminy  zebrano  łącznie  98,5  Mg  odpadów. 
Posegregowane surowce wtórne (głównie plastik i szkło) stanowiły ok. 3%.

Gmina prowadzi selektywną zbiórkę szkła białego, szkła kolorowego oraz zużytych 
baterii  w ramach systemu pojemnikowego oraz segregacje  szkła,  makulatury,  plastiku i 
aluminium w systemie workowym. Około ........  osób ma podpisane  umowy na wywóz 
odpadów.Głównym  przedsiębiorstwem  obsługującym  gminę  w  zakresie  gospodarki 
odpadowej jest Gospodarka Komunalna w Błażowej.
(ug.chmielnik@intertele.pl).

Gmina Czarna  (obejmująca swym zasięgiem 11 sołectw, zamieszkiwanych przez 
10 838 mieszkańców) usytuowana jest w południowo - wschodniej części Polski, na północ 
od  Łańcuta,  w  obrębie  płaskowyżu  Kolbuszowskiego  i  w  południowej  części  Kotliny 
Sandomierskiej. Przeważają tutaj tereny równinne z niewielkimi wzniesieniami, z których 
najwyższe to Królewska Góra (261 m n.p.m.) w Medyni Głogowskiej oraz wywyższenie 
Zalas (259 m n.p.m.) między Rakszawą a Zalesiem. Obszar gminy przecina łagodnie rzeka 
Wisłok, tworząc malownicze zakola, a od północy wtapia się w jej pejzaż szerokie pasmo 
lasów stanowiących obrzeża Puszczy Sandomierskiej.

W 2003 roku na terenie gminy Czarna zebrano łącznie 602,3 Mg odpadów w tym 
ok. 21,9 Mg posegregowanych surowców wtórnych (głównie szkła i złomu metali). 

Na  terenie  gminy  w  ramach  systemu  pojemnikowego  selektywnie  zbierane  jest 
szkło  białe  i  kolorowe,  makulatura,  plastik,  metale  oraz  zużyte  baterie.  Funkcjonuje 
również  system  workowy,  w  ramach  którego  selekcjonuje  się  następujące  rodzaje 
surowców wtórnych: szkło białe, szkło kolorowe, makulatura, plastik i metale. Około ........ 
osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.W zakresie gospodarki odpadowej gminę 
obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Leżajska.
(u.g.czarna@pro.onet.pl).

Gmina Czudec (obejmująca swym zasięgiem 7 miejscowości, w których mieszka 
11 744  mieszkańców)  położona  jest  w  dolinie  Wisłoka,  na  Pogórzu  Strzyżowsko  – 
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Dynowskim ok.- 21 km od Rzeszowa. Ze względu na szczególne walory przyrodniczo-
krajobrazowe  znaczny teren  objęto  ochroną  w  ramach  Sędziszowsko  -  Strzyżowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Gmina ta ma charakter rolniczo -  przemysłowy. Produkcją rolną zajmuje się ok.
 1 900 gospodarstw. Przeważa uprawa zbóż i hodowla bydła oraz trzody chlewnej. 

W  ostatnich  latach  działalność  uruchomiło  kilkaset  podmiotów  gospodarczych, 
wybudowano dwie szkoły z salami gimnastycznymi oraz rozpoczęto budowę gimnazjum 
publicznego w Czudcu połączonego z salą sportowo – widowiskową. W końcowej fazie 
realizacji  znajdują  się  sale  gimnastyczne  przy  dwóch  szkołach  podstawowych  oraz 
modernizacja  chodników  i  oświetlenia  ulicznego.  Wszystkie  miejscowości  są 
stelefonizowane. Przez gmine, przebiega droga wojewódzka Babica - Warzyce oraz droga 
krajowa w kierunku przejścia granicznego na Słowację, w Barwinku.

W latach 1990 – 1994 cała gmina została zgazyfikowana. W Czudcu wybudowano 
kanalizację  sanitarną  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków  oraz  punktem  zlewnym 
przeprowadzono  modernizację  kotłowni  rezygnując  z  zasilania  węglowego  na  rzecz 
gazowego. Wieś Babica posiada sieć wodociągową. 

Wg danych z 2003 roku na terenie gminy produkuje się ok. 518,9 Mg odpadów / 
rok, w tym ok. 9% to posegregowane surowce wtórne (głównie stłuczka szkalna). 

Na  terenie  gminy  do  pojemników  selektywnie  zbierane  jest  szkło  białe,  szkło 
kolorowe, makulatura, plastik, metale żelazne, aluminium oraz zużyte baterie. W ramach 
systemu  workowego  segreguje  się:  szkło  białe,  szkło  kolorowe,  makulaturę,  plastik  i 
metale. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

W  zakresie  gospodarki  odpadami  gminę  obsługuje  Zakład  Pracy  Chronionej 
„ZAGRODA”.  Problemem  ekologicznym  Gminy  jest  własne  składowisko  odpadów 
przeznaczone do pilnego zamknięcia i rekultywacji.
(www.czudec.pl).

Gmina Dynów (obejmująca  swym zasięgiem 9  sołectw,  w których  zamieszkuje 
7 452 mieszkańców) położona jest w środkowej części województwa podkarpackiego, w 
dolinie rzeki San. Występuje tu urozmaicony krajobraz górski, z wzniesieniami o wys. 400 
–  500 m n.p.m. oraz  dużą  ilością  zagajników tworzonych przez  wiekowe drzewostany 
jodłowe-bukowe.  Ogółem  lasy  zajmują  powierzchnię  4  238  ha,  co  stanowi  38  % 
całkowitego  obszaru  gminy.  Obserwuje  się  tu  rzadkie  w  Polsce  siedliska  bobrów, 
borsuków, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka czy kumaka..

Gmina posiada  szerokie  możliwości  dla  rozwoju  agroturystyki  -  brak przemysłu 
ciężkiego,  malowniczość  terenu  oraz  dogodna  baza  noclegowa  (3  gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące 21 miejscami noclegowymi).

W kierunku zwiększenia walorów turystycznych Nadleśnictwo Dynów, utworzyło 
ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną „Kopaniny” w Dąbrówce Starzeńskiej. 

Wszystkie sołectwa zostały kompleksowo zgazyfikowane.
W ubiegłym roku na terenie gminy Dynów zebrano łącznie 478,8 Mg odpadów. Ok. 

3,8% tej ilości stanowiły posegregowane surowce wtórne (głównie szkło i makulatura). 
Na  terenie  gminy  w  ramach  systemu  pojemnikowego  selektywnie  zbierane  jest 

szkło  białe  i  kolorowe  oraz  zużyte  baterie.  Funkcjonuje  również  system  workowy 
obejmujący 5 rodzajów odpadów: szkło białe, szkło kolorowe, makulatura, plastik i metale. 
Około  ........  osób  ma  podpisane  umowy na wywóz odpadów.Na terenie  gminy zbiórkę 
odpadów prowadzi Gospodarka Komunalna w Błażowej. (www.dynow.regiony.pl). 

Gmina Frysztak (obejmująca  swym obszarem 14 sołectw zamieszkanych  przez 
10 769  mieszkańców)  położona  jest  w  południowo  -  zachodniej  części  województwa 
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podkarpackiego, w powiecie strzyżowskim. Znajduje  się ona w obrębie Czarnorzecko - 
Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje szczególnie cenne przyrodniczo i 
kulturowo  obszary  Pogórza  Strzyżowskiego.  Ponadto  na  terenie  gminy  znajduje  się 
znaczna część rezerwatu przyrody „Góra Chełm’’. Wszystko to – w połączeniu z licznymi 
zabytkami architektury sakralnej i obronnej, dużymi kompleksami leśnymi oraz pięknymi 
plenerami  –  sprawia,  że  gmina  jest  atrakcyjnym  miejscem  do  wypoczynku,  sportu  i 
rekreacji. 

Na  terenie  tym  brak  jest  uciążliwych  zakładów  przemysłowych  a  największe 
podmioty gospodarcze to zakłady przeróbki drewna.

Gmina jest w pełni zgazyfikowana, stelefonizowana. Znaczna część sołectw posiada 
własne wodociągi. Funkcjonuje również biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia ścieków 
i systematycznie budowana jest sieć kanalizacyjna.

W 2003 roku na terenie gminy zebrano łącznie 208,4 Mg odpadów z czego ponad 
20% stanowiły posegregowane surowce wtórne (głównie stłuczka szklana).

W ramach systemu pojemnikowego prowadzona jest zbiórka: szkła białego, szkła 
kolorowego, makulatury, plastiku, metali żelaznych, aluminium oraz zużytych baterii. Do 
worków foliowych segregowane jest szkło białe i kolorowe oraz plastik. Około ........ osób 
ma podpisane umowy na wywóz odpadów. Na terenie gminy dominującą firmą świadczącą 
usługi w zakresie gospodarki odpadami jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Strzyżowie.(www.frysztak.pl)

Gmina i Miasto Głogów Małopolski (obejmująca swym zasięgiem Miasto Głogów 
oraz  13  sołectw zamieszkiwanych  łącznie  przez  17 554 mieszkańców)  położona jest  w 
bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa. Na jej terenie znajduje się wiele lasów, które wraz z 
Rezerwatem Przyrody „Bór” stwarzają doskonałe zaplecze rekreacyjne.

Obecnie  na  terenie  gminy  zarejestrowanych  jest  ponad  tysiąc  podmiotów 
gospodarczych. Największe firmy to: producent okien – VIDOK Sp. j.,  NTB – producent 
styropianu,  SARIA  Małopolska  –  produkująca  mączki  i  tłuszcze  zwierzęce,  GS 
„Samopomoc Chłopska”, oraz producent betonu komórkowego – CIS.

Gmina w sposób ciągły rozbudowuje infrastrukturę. Zmodernizowano drogi, domy 
ludowe,  wybudowano  dwie  nowe  hale  sportowe:  w  Głogowie  Małopolskim  i  Budach 
Głogowskich oraz dwa nowe obiekty gimnazjów w Wysokiej Głogowskiej i Przewrotnem. 
Przez gminę przebiega droga krajowa Nr 9 Radom – Barwinek, a w przyszłości przebiegać 
będzie  autostrada  Wschód –  Zachód oraz  droga  ekspresowa Warszawa – Barwinek.  W 
budowie jest obwodnica Głogowa. Dozbrajane jest również osiedle mieszkaniowe „Niwa” 
zajmujące obszar ok. 100 ha.

Obecnie zakończona jest rozbudowa sieci gazowej i wodociągowej. Skanalizowano 
Wolę Cichą. Wybudowano własne ujęcia wody oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków 
(wydajności  2 000  m3 na  dobę),  a  w fazie  budowy znajdują  się  sieci  kanalizacyjne  w 
Rudnej Małej, Wysokiej Głogowskiej, Lipiu i Rogoźnicy oraz w Budach Głogowskich.

W 2003 roku na terenie gminy zebrano łącznie 1 859,2 Mg odpadów, w tym 135,2 
Mg posegregowanych surowców wtórnych (głównie stłuczki szklanej i makulatury).  

W ramach  systemu  pojemnikowego  na  terenie  gminy  funkcjonuje  14  rodzajów 
pojemników,  do  których  zbierane  są  następujące  surowce  wtórne:  szkło  białe,  szkło 
kolorowe, makulatura, plastik, metale oraz zużyte baterie. Działa również system workowy 
obejmujący  szkło  białe,  szkło  kolorowe,  oraz  plastik.  Około  ........  osób  ma  podpisane 
umowy na  wywóz  odpadów.W zakresie  odbioru  odpadów od mieszkańców największy 
udział ma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Głogowa Młp.
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Poważnym ekologicznym problemem gminy są miejsca, w których zidentyfikowano 
zanieczyszczenie  gleby  stłuczką  szklaną  zawierającą  rtęć  (wysypiska  Zakładów  Lamp 
Wyładowczych POLAM w Miłocinie). 
(www.glogow-mlp.pl)

Gmina Hyżne (obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw zamieszkanych przez 6 841 
mieszkańców)  położona  jest  w  południowo-wschodniej  części  województwa 
podkarpackiego,  charakteryzująca się  pagórkowato–wyżynną rzeźbą terenu urozmaiconą 
licznymi dolinami rzek i potoków. Na obszarze tym - w zdrojowisku Hyżne – Nieborów - 
występują  cenne  źródła  wód  leczniczych  zaliczanych  do  klasy  wodorowęglowo  – 
chlorkowo  –  siarczkowo  –  sodowo  –  wapniowych  oraz  źródła  siarczkowych  wód 
mineralnych w Szklarach – Kwatyni. W okolicach wsi Dylągówka odnaleziono również 
pokłady  zeolitów  i  diatomitów  (minerałów  o  wysokich  zdolnościach  sorpcyjnych  i 
jonowymiennych, wykorzystywanych w ochronie środowiska, budownictwie, rolnictwie i 
przemyśle chemicznym).

Atrakcyjne ukształtowanie terenu, rozległe obszary leśne, liczne szlaki turystyczne 
przebiegające  przez  gminę,  a  także  bliskie  sąsiedztwo  rzeki  San  oraz  dogodny  układ 
komunikacyjny  stwarzają  dobre  warunki  do  uprawiania  turystyki  pieszej  i  aktywnego 
wypoczynku. 

Organizacją  działalności  turystycznej  i  sportowej  zajmuje  się  Gminny  Ośrodek 
Sportu  i  Rekreacji  w  Dylągówce,  który  dysponuje  między  innymi  dwoma  wyciągami 
narciarskimi  z  szałasem  wypoczynkowym  dla  narciarzy,  21  miejscami  noclegowymi  i 
pokojami gościnnymi oraz  zbiornikiem wodnym małej retencji o powierzchni 1,5 ha, w 
którym urządzone jest kąpielisko. 

Gmina  Hyżne  jest  zgazyfikowana  i  w  wysokim  stopniu  stelefonizowana. 
Wybudowano ujęcie wody wraz z wodociągiem gminnym, obejmującym część Hyżnego i 
Dylągówki a obecnie prowadzona jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

W ubiegłym roku na terenie gminy zebrano 66,3 Mg odpadów. Blisko 1/3 tej ilości 
stanowiły  posegregowane  surowce  wtórne  (głównie  stłuczka  szklana),  przekazane  do 
recyklingu.

Na terenie gminy w ramach systemu pojemnikowego prowadzona jest selektywna 
zbiórka szkła białego i kolorowego, makulatury, metali i zużytych baterii. Surowce wtórne 
(szkło  białe,  szkło  kolorowe  oraz  plastik)  segregowane  są  również  w  ramach  systemu 
workowego. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

Przedsiębiorstwem  obsługującym  gminę  w  zakresie  gospodarki  odpadowej  jest 
Gospodarka Komunalna w Błażowej
(www.hyzne.itl.pl).

Gmina Iwierzyce (w skład której wchodzi 9 sołectw zamieszkanych łącznie przez 
7 345 mieszkańców) położona jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, w 
powiecie ropczycko – sędziszowskim, ok. 20 km na zachód od Rzeszowa i ok. 10 km od 
Sędziszowa Małopolskiego. 

Na terenie Gminy Iwierzyce można wyróżnić dwa subregiony: Pogórze Karpackie 
oraz  Kotlinę  Sandomierska.  Pierwszy  z  nich  charakteryzuje  się  rozległymi  falistymi 
grzbietami o wysokości 330 – 400 m n.p.m. oraz wąwozami i jarami o stromych zboczach. 
Drugi  to  malownicze,  rozległe  płaskowyże.  Pod  względem  przyrodniczym  szczególnie 
atrakcyjny  jest  południowy  kraniec  gminy,  który  obejmuje  park  krajobrazowy. 
Osobliwością regionu są również źródła siarczanu, występujące  się na granicy dwóch wsi - 
Będzienicy i Wiśniowej.

16



Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

Oddalenie od większych ośrodków miejskich i brak przemysłu ciężkiego sprawia, 
że  środowisko  naturalne  gminy jest  czyste,  a  tym samym posiada  walory  zdrowotne  i 
rekreacyjne oraz sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Gmina Iwierzyce  posiada  charakter  typowo rolniczy.  54 % powierzchni  zajmują 
grunty orne. Gleby są dość urodzajne, w uprawach dominują zboża, w produkcji zwierzęcej 
produkcja  trzody  chlewnej.  Funkcjonuje  ok.  1  400  gospodarstw,  których  średnia 
powierzchnia wynosi 3,2 ha 

W 2003 roku na terenie gminy Iwierzyce zebrano łącznie 574,7 Mg. W ponad 99 % 
były to odpady zmieszane.  

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest prawie wyłącznie w oparciu o system 
workowy. W ten sposób segregowane jest szkło białe i kolorowe oraz makulatura i plastik. 
Tylko  zużyte  baterie  zbierane  są  do  oddzielnych  pojemników.  Gmina  dopłaca  do 
selektywnej zbiórki 10 % jej kosztów. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz 
odpadów.W zakresie  gospodarki  odpadami dominującą  firmą  obsługującą  mieszkańców 
jest Gospodarka Komunalna w Błażowej.
(www.iwierzyce.pl).

Gmina  Krasne (obejmująca  swym  zasięgiem  6  sołectw  zamieszkałych  przez 
13 648  mieszkańców)  położona  jest  w  Kotlinie  Sandomierskiej,  w  centralnej  części 
województwa podkarpackiego i bezpośrednio sąsiaduje z miastem Rzeszów. W większości 
jest  to pagórkowaty teren z wyżłobionymi rynnami polodowcowymi, porośnięty lasami, 
przechodzący po stronie północnej w płaskie tereny doliny Starego Wisłoczyska. Ok. 7 % 
powierzchni gminy należy do strefy chronionego krajobrazu. 

Na  terenie  gminy  zarejestrowanych  jest  ok.  900  podmiotów  gospodarczych 
prowadzących  działalność  w  zakresie  meblarstwa,  tapicerstwa,  stolarstwa,  produkcji 
akcesoriów  meblowych,  obróbki  skrawaniem,  handlu  hurtowego  i  detalicznego, 
gastronomii, mechaniki pojazdowej i usług transportowych.

W najbliższych latach planuje  się  wybudowanie  na powierzchni  15 ha  Centrum 
Handlowo - Usługowo - Promocyjnego. W jego skład wejdą obiekty handlowo-usługowe, 
stacje  obsługi  samochodów,  stacja  paliw,  kompleks  obiektów  dla  organizacji  targów 
rolnych i budowlanych oraz obiekty sportowo - rekreacyjne. Powstanie Centrum Handlowo 
- Wystawienniczego w Krasnem będzie impulsem dla nawiązania współpracy gospodarczej 
przez nasz region nie tylko z bliskimi Państwami: Ukrainą, Rosją, Czechami, Słowacją i 
Węgrami, ale w perspektywie z bardziej oddalonymi geograficznie partnerami.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym 
(przez środkowy obszar przebiega droga krajowa Nr 4). Gotowy jest też projekt budowy 
sieci dróg, które w perspektywie połączą się z południową autostradą. Ponadto przez teren 
gminy przebiega linia kolejowa relacji Drezno – Wrocław – Kraków – Przemyśl – Lwów. 

Gmina  posiada  zmodernizowaną  sieć  energetyczną,  telefoniczną,  gazowniczą  i 
wodociągową, a w Krasnem i Malawie wybudowano nową kanalizację sanitarną.

W ubiegłym roku na terenie gminy zebrano 3 102,5 Mg odpadów. W ponad 98% 
były to odpady zmieszane.

W ramach  systemu pojemników selektywnie  zbierana  jest  stłuczka  szklana  oraz 
zużyte baterie. Na terenie gminy rozstawione są również pojemniki do zbiórki plastiku, lecz 
w 2003  roku  nie  udało  się  wyselekcjonować  tego  typu  surowca.  Zbiórki  odpadów do 
worków foliowych nie  stosuje  się.  Około  ........  osób  ma  podpisane  umowy na  wywóz 
odpadów.Teren  gminy  obsługiwany  jest  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 
Komunalnej  z  Rzeszów  Sp.  z  o.o.,  Zakład  Usług  Komunalnych  „WOŹNY”  oraz 
„TRANSFORMERS” – Podkarpacie Oddział Rzeszów,
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Gmina  Lubenia (zrzeszająca  4  miejscowości  zamieszkałe  przez  6 445  osób) 
położona jest na terenie Pogórza Dynowskiego w odległości 16 km od Rzeszowa. Jej teren 
jest w 70 % górzysty, o najwyższym wzniesieniu ok. 420 m n.p.m. Występują tu liczne lasy 
zajmujące  ok.  25% powierzchni  gminy.  Szczególnie  cenne są  obszary w południowo - 
wschodniej  części gdzie przeważają lasy iglasto - liściaste z chronionym drzewostanem 
jodły nasiennej. 

Istotnym  bogactwem  naturalnym  gminy  są  również  źródła  wody  (chlorkowo  – 
sodowo –  jodkowo –  bromkowo –  siarczanowo –  jodowej)  występującej  w przysiółku 
Horodna w Lubeni oraz złoża słonej wody w Sołonce, gdzie została odkryta stara żupa 
solna o głębokości ok. 26 – 30 m. Może być ona wykorzystana do wytworzenia aerozolu 
słonego, bogatego w jod.

We  wszystkich  miejscowościach  istnieje  sieć  telefoniczna  i  gazowa,  a  sołectwa 
połączone  są  siecią  dobrze  utrzymanych  dróg.  Gmina  posiada  również  nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków.

W ubiegłym roku na terenie gminy zebrano 415,3 Mg odpadów z czego ok. 10% 
stanowiły posegregowane surowce wtórne (głównie stłuczka szklana). 

W ramach systemu pojemnikowego na terenie gminy segreguje się  szkło białe i 
kolorowe, plastik oraz zużyte baterie. Funkcjonuje również system workowy obejmujący 
następujące rodzaje surowców wtórnych: szkło białe, szkło kolorowe, makulatura, plastik i 
metale oraz odzież używana. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

W  zakresie  obioru  odpadów  dominującą  firmą  jest  Gospodarka  Komunalna  w 
Błażowej

Gmina  Łańcut  (obejmująca  swym  zasięgiem  9  sołectw  zamieszkanych  przez 
20 075  mieszkańców)  leży  w  centralnej  części  województwa  podkarpackiego,  w 
bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta. Zajmuje ona południową części doliny Wisłoka, 
na pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, gdzie wysokości mierzone 
od poziomu morza oscylują w granicach 185 – 395 m n.p.m. 

Południowa  część  gminy  (Handzlówka)  leży  na  obrzeżach  Hyżneńsko  - 
Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, charakteryzującego się wyżynną rzeźbą 
terenu z dominującymi w krajobrazie użytkami rolnymi. 

Z  myślą  o  ochronie  środowiska  w Cierpiszu została  utworzona  również  ścieżka 
ekologiczno - dydaktyczna „Koralowa”, przybliżająca piękno przyrody i prezentującą treści 
ekologiczne kierowane zarówno do młodzieży jak i dorosłych.

Na  terenie  gminy  sieć  gazowa,  telefoniczna  i  wodociągowa  jest  w  każdej 
miejscowości.  Około 65,7 % gospodarstw jest  podłączonych do kanalizacji  i  ok.  85 % 
mieszkańców ma podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.

Z  danych  za  ubiegły  rok  wynika,  że  w  ciągu  12  miesięcy  na  terenie  gminy 
zbieranych jest 788,9 Mg odpadów z czego 51,9 Mg to posegregowane surowce wtórne.

Do rozstawionych na terenie gminy pojemników (8 typów) segregowane jest szkło 
białe i kolorowe, makulatura, plastik, metale oraz zużyte baterie. Te same surowce wtórne – 
za wyjątkiem zużytych baterii – selekcjonuje się w ramach systemu workowego. Około 
........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami dominujący udział ma EKOM z Jarosławia
(www.gmlancut.regiony.pl). 

Gmina Niebylec (obejmująca  swym zasięgiem 11 sołectw zamieszkanych przez 
10 830  mieszkańców)  położona  jest  w  południowej  części  województwa  na  stokach 
Pogórza Karpackiego w powiecie strzyżowskim. Obszar gminy w całości leży w obrębie 
Pogórza  Dynowskiego,  stanowiącego  pod  względem  fizyczno  -  geograficznym  część 
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prowincji  Karpat  Zachodnich  –  Makroregion  Pogórzy  Środkowo  -  Beskidzkich.  Teren 
gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, na którą składają się rozległe grzbiety 
tworzące trzy poziomy, na wysokościach około 330 – 360 m, 380 – 440 m i 450–460 m. 
Średnie spadki terenu wynoszą 10 – 20 %.

Teren gminy charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i bogatą szatą 
roślinną, co znalazło potwierdzenie w utworzeniu Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego i jego strefy ochronnej, obejmującej znaczną część gminy. Malowniczy 
krajobraz, zalesione wzgórza, duże kompleksy leśne, czyste powietrze, strumyki i potoki 
oraz specyficzny klimat czynią z tego terenu doskonałe miejsce wypoczynku. 

Na terenie gminy ok. 90 % gospodarstw posiada telefony, a blisko 80 % domów jest 
podłączonych  do  sieci  gazowej.  Wodociąg  dostarcza  wodę  w  ok.  80  %  gospodarstw. 
Obecnie we wsi Niebylec budowana jest kanalizacja i oczyszczalnia ścieków.

W ubiegłym  roku  z  terenu  gminy  zebrano  283  Mg  odpadów  –  w  większości 
zmieszanych.  Posegregowane  surowce  wtórne  stanowiły  niewiele  ponad  1% 
produkowanych odpadów. 

Na  terenie  gminy  w  ramach  systemu  pojemnikowego  selektywnie  zbierane  jest 
szkło,  makulatura,  plastik,  metale  oraz  zużyte  baterie.  Funkcjonuje  również  system 
workowy obejmujący:  szkło,  makulaturę,  plastik  oraz aluminium. Około ........  osób ma 
podpisane umowy na wywóz odpadów.

Firmami obsługującymi  mieszkańców w zakresie odbioru odpadów to Zakład Pracy 
Chronionej „ZAGRODA” ze Strzyżowa, MAL–EKO z Rogów k. Miejsca Piastowego i 
TRANSKOP SD ze Strzyżowa. Gmina posiada własne składowisko odpadów przeznaczone 
do zamknięcia i rekultywacji

Gmina Rakszawa (obejmująca 4 sołectwa zamieszkane przez 7 317 osób) leży w 
Kotlinie  Sandomierskiej  w obrębie płaskowyżu Kolbuszowskiego,  10 km na północ od 
Łańcuta i 30 km na północny-wschód od Rzeszowa. Falisty teren płaskowyżu przecinają tu 
wąskie,  ale  dość  głębokie  doliny  potoków,  a  licznie  występujące  bory  sosnowe  to 
pozostałość Puszczy Sandomierskiej. Lokalnymi bogactwami kopalnymi są złoża żwirów, 
piasków i gliny.

Na terenie gminy działa 1 571 gospodarstw, które dysponują użytkami rolnymi o 
łącznej  powierzchni  4  396  ha.  Na  piaszczystych,  lekkich  glebach,  uprawia  się  żyto  i 
ziemniaki. 

W tutejszym terenie zarejestrowanych jest ok. 230 podmiotów gospodarczych. 
Gmina  posiada  dobrze  rozwiniętą  sieć  telefoniczną,  wodociągową  i  gazową.  W 

1997 roku wybudowano kolektor sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Łańcucie 
a w 2002 roku wspólnie z gminami Białobrzegi i Żołynia wykonano składowisko odpadów.

Na terenie gminy co roku zebranych jest ok. 706 Mg odpadów z czego ok. 17% to 
posegregowane surowce wtórne (głównie złom metali i stłuczka szklana). 

Do oddzielnych pojemników rozstawionych na terenie gminy zbiera się szkło białe i 
kolorowe  oraz  zużyte  baterie.  W  workach  foliowych  gromadzone  są  tylko  odpady 
nieposegregowane. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

W  zakresie  obioru  odpadów  gminę  obsługuje  Zakład  Usług  Rolniczo-
Gospodarczych w Rakszawie.

Miasto Rzeszów  (z populacją 159 943 mieszkańców) leży u podnóża Karpat,  w 
dolinie rzeki Wisłok, w pobliżu granic z Ukrainą i Słowacją. Pomimo wysokiego stopnia 
urbanizacji  i  industrializacji,  występują  tu liczne tereny zielone (parki,  skwery,  deptaki) 
oraz szczególnie cenny - położony w sąsiedztwie zbiornika zaporowego na rzece Wisłok – 
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rezerwat  przyrody  Lisia  Góra  (z  licznymi  pomnikowymi  okazami  dębów  oraz 
różnorodnością gniazdujących i przelatujących ptaków).

Miasto  jest  administracyjnym,  naukowym,  kulturalnym i  gospodarczym centrum 
południowo-wschodniej  Polski.  Tu  zlokalizowane  są  liczne  urzędy,  szkoły,  instytucje, 
ośrodki badawcze, szpitale itp. Tu również zarejestrowanych jest ok. 19 tys. podmiotów 
gospodarczych (w tym największe – WSK „PZL-Rzeszów”,  Zelmer,  Alima-Gerber oraz 
Valeant).

Rzeszów  jest  także  ważnym  węzłem  komunikacyjnym  (krzyżujące  się  drogi 
krajowe nr 9 i 19 stanowiące najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich 
z  państwami  Europy  Południowo  –  Wschodniej  oraz  prowadząca  przez  Rzeszów 
międzynarodowa  droga  E-4  Zgorzelec  –  Medyka).  Przez  stolicę  Podkarpacia  prowadzi 
również magistrala kolejowa E 30 zapewniająca dogodne połączenie Europy Zachodniej z 
Ukrainą.

Miasto odznacza się bardzo dobrze rozwiniętą siecią wszystkich mediów i dbałością 
o stan środowiska (Rzeszów jest jednym z niewielu miast Polski, gdzie oczyszczanych jest 
prawie 100 % ścieków).

W ubiegłym roku na terenie miasta zebrano 61 161,8 Mg odpadów z czego 715,8 
stanowiły posegregowane surowce wtórne. 

Na  terenie  miasta  funkcjonuje  1055  pojemników  do  zbiórki  szkła  białego  i 
kolorowego,  makulatury  plastiku,  metali  i  zużytych  baterii.  Systemu  workowego  nie 
stosuje się. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

Większość  mieszkańców  obsługiwana  jest  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej k. Rzeszowa.

Problemem ekologicznym są dla Rzeszowa znaczne ilości odpadów przynoszone 
przez rzekę Wisłok z jego górnego biegu i osadzane wzdłuż brzegów tutejszego zbiornika 
zaporowego. Miasto Rzeszów wykonało własny PGO.
(www.rzeszow.um.gov.pl). 

Gmina  i  Miasto  Sokołów  Małopolski (obejmująca  swym  zasięgiem  Miasto 
Sokołów Młp. i 10 sołectw zamieszkanych łącznie przez 16 656 osób) położona jest na 
północy  powiatu  rzeszowskiego  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  19  Rzeszów  –  Lublin  w 
odległości  20  km od  Rzeszowa.  Zachodnie  i  północne  obszary  gminy  zajmują  lasy  o 
powierzchni 31,3 km2, co stanowi 26 % powierzchni gminy. Tereny te są bardzo atrakcyjne 
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym i mają unikalny klimat. W miejscowości 
Turza zlokalizowane są pokłady wysokiej jakości podziemnych wód pitnych a w Wólce 
Niedźwiedzkiej znajduje się zbiornik wodny „Niedźwiadek” o powierzchni wody 8 ha, z 
przyległym obszarem rekreacyjnym. 

Gmina ma charakter rolniczy. Znajduje się tu 3 394 indywidualnych gospodarstw 
rolnych o średniej powierzchni 3,75 ha. Przeważają gleby IV i V klasy bonitacyjnej, na 
których  uprawia  się  zboża  oraz  roślin  okopowe.  Południowy  kraniec  gminy  (wieś 
Nienadówka, Trzebuska, Trzeboś) szeroko znany jest jako „zagłębie truskawkowe”. 

Aktualnie  na  terenie  gminy  i  miasta  zarejestrowanych  jest  ok.  950  podmiotów 
gospodarczych.  Gmina  jest  w  całości  zgazyfikowana  i  stelefonizowana.  Trwa  budowa 
kanalizacji  sanitarnej  i  planowana  jest  modernizacja  istniejącej  oczyszczalni  ścieków. 
Funkcjonuje również nowoczesne składowisko odpadów. 

W ubiegłym roku z terenu miasta i gminy zebrano 1 903,6 Mg odpadów, przy czym 
ponad 98% to odpady zmieszane. Na terenie gminy selektywną zbiórkę odpadów (szkła 
białego i kolorowego, makulatury, plastiku, metali oraz zużytych baterii) prowadzi się w 
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oparciu o system pojemników. Zbiórki do worków foliowych nie stosuje się. Około ........ 
osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.
W  zakresie  zbiórki  odpadów  gminę  obsługuje  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej z Sokołowa Młp. Gmina Sokołów wykonała własny PGO
(www.sokolow-mlp.com).

Gmina i Miasto Strzyżów  (tj.  miasto Strzyżów oraz 14 okolicznych sołectw w 
których zamieszkuje łącznie 21 372 mieszkańców) położone są na Pogórzu Strzyżowsko – 
Dynowskim  charakteryzującym  się  licznymi,  długimi  pasmami  wzgórz  poprzecinanych 
malowniczymi dolinami. Występują tu cenne zbiorowiska roślinne oraz bogata fauna objęte 
ochroną prawną w postaci  Czarnorzecko -  Strzyżowskiego  Parku Krajobrazowego oraz 
Strzyżowsko - Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przez  najciekawsze  fragmenty  przebiegają  szlaki  turystyczne  (ze  Strzyżowa  do 
Kamieńca) i czarny (z Babicy przez Lubenię, Połomię na Masyw Brzeżanki).

 W 2003 roku z terenu miasta i gminy zebrano łącznie 2 716,4 Mg odpadów, w tym 
21,4 Mg posegregowanych surowców wtórnych (głównie stłuczki szklanej).  

W ramach systemu pojemnikowego zbierane są następujące surowce wtórne: szkło 
białe,  szkło  kolorowe,  makulatura,  plastik  oraz  zużyte  baterie.  Działa  również  system 
workowy obejmujący szkło białe, makulaturę plastik oraz aluminium. Około ........ osób ma 
podpisane umowy na wywóz odpadów.

W zakresie  odbioru  odpadów  od  mieszkańców  największy  udział  w  rynku  ma 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie.
(www.strzyzow.pl)

Gmina  Świlcza (obejmująca  swym  zasięgiem  10  sołectw  zamieszkanych  przez 
18 401 mieszkańców) położona jest w centralnej części Podkarpacia i graniczy od zachodu 
z  terenem miasta  Rzeszów.  Część  południowa  gminy  charakteryzuje  się  zróżnicowaną 
rzeźbą  terenu  i  jest  pokryta  glebą  lessową.  Przeważają  tu  grunty  III  i  IV klasy,  które 
występują na stokach o stosunkowo dużym nachyleniu, co w wyniku szybkiego spływu 
wody naraża je na procesy erozyjne. 

Część północna to teren płaski, w dużej części porośnięty lasami i nieużytkami z 
przewagą gruntów piaszczystych o niskiej klasie bonitacyjnej (V i VI klasa). Znajdujące się 
tutaj  tereny  wodonośne  umożliwiły  powstanie  21  studni  głębinowych  z  wodą  pitną  o 
wydajności ok. 20 000 m3/d, stanowiące rezerwę wody pitnej dla miasta Rzeszowa. 

Centrum gminy stanowi wieś Świlcza, która wraz z Bratkowicami, Przybyszówką i 
Trzciana, zajmuje ok 73 % całego obszaru gminy.

W ubiegłym roku na terenie całej gminy zebrano 1 560,5 Mg odpadów. W tej ilości 
92 Mg stanowiły posegregowane surowce wtórne.

W ramach systemu pojemników selektywnie zbierane jest szkło białe i kolorowe, 
makulatura,  plastik,  metale oraz zużyte baterie.  Nie stosuje  się oddzielnych worków na 
poszczególne  rodzaje  surowców.  Około  ........  osób  ma  podpisane  umowy  na  wywóz 
odpadów.W  zakresie  odbioru  odpadów  gmina  obsługiwana  jest  przez  Zakład  Usług 
Komunalnych „WOŹNY”, Firmę Handlowo – Usługowo - Transportową KAM Andrzeja 
Dziuby i Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świlczy. Nierozwiązany problem 
ekologiczny stanowią tereny zanieczyszczone stłuczką szklaną zawierającą rtęć pochodzącą 
z Polamu.

Gmina wykonała własny Plan Gospodarki Odpadami, zawierający m.in. unikalną 
ankietę socjologiczną, dotyczącą gospodarki odpadami.
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Gmina  Trzebownisko  (obejmująca  swym  zasięgiem  10  miejscowości 
zamieszkanych przez 18 135 mieszkańców) położona jest w centralnej części województwa 
podkarpackiego, w południowej części Kotliny Sandomierskiej. 

Obszar  ten  ma charakter  przemysłowo – rolniczy,  z  typowymi dla  tego regionu 
rozdrobnionymi gospodarstwami rolnymi.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Tu znajduje się międzynarodowe 
lotnisko Rzeszów – Jasionka i tu również przebiegają dwie drogi krajowe: Nr 9 Rzeszów – 
Warszawa  i  Nr 19  Rzeszów –  Lublin..  Ok.  75  % gospodarstw posiada  telefony a  sieć 
gazowa, wodociągowa pokrywa cały obszar gminy. Ponadto wybudowano 278 km sieci 
kanalizacyjnej. Płynące nią ścieki są oczyszczane w dwóch biologicznych oczyszczalniach 
ścieków.Na terenie gminy co roku zbieranych jest ok. 1 186,1 Mg odpadów – praktycznie 
w całości nieposegregowanych. 

Selektywnie zbierane są zużyte baterie oraz niewielkie ilości stłuczki szklanej (2 
pojemniki) Brakuje informacji nt. ew. stosowania systemu workowego. Około ........ osób 
ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

W  zakresie  odbioru  odpadów  gminę  obsługuje  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białej  k.  Rzeszowa,  Zakład  Usług 
Komunalnych „WOŹNY” oraz „TRANSFORMERS” – Podkarpacki Oddział Rzeszów.

Na  terenie  tej  Gminy  zlokalizowano  miejsca  zanieczyszczone  stłuczką  szklaną 
pochodzącą z Polamu 
(www.trzebownisko.pl). 

Gmina i Miasto Tyczyn (zrzeszające 10 miejscowości zamieszkanych przez 15 116 
mieszkańców) położone są w zasięgu dwóch krain geograficznych: Pogórza Karpackiego i 
Kotliny  Sandomierskiej.  Obszar  ten  posiada  urozmaiconą  pagórkowatą  rzeźbę  terenu 
poprzecinaną licznymi wąwozami i porośniętą wieloma lasami mieszanymi. W połączeniu 
ze  zdrowym  podgórskim  klimatem,  brakiem  uciążliwego  przemysłu  oraz  znacznym 
oddaleniem  od  dużych  ośrodków  przemysłowych  i  ruchliwych  autostrad,  sprzyja  to 
turystyce pieszej i rowerowej. 

Na terenie gminy działa Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Kielnarowej 
oraz  Wydział  Turystyki  i  Rekreacji  Wyższej  Szkoły  Informatyki  i  Zarządzania  w 
Rzeszowie.

Dość  dobrze  rozwinięta  jest  infrastruktura.  Sieć  telefoniczna  i  wodociągowa 
obejmuje  cały  teren  gminy  a  budowę  kanalizacji  sanitarnej  zakończono  w  Białej, 
Matysówce, Budziwoju i Tyczynie. Analogiczną inwestycję rozpoczęto w Hermanowej a 
dla Borku Starego i Kielnarowej przygotowano stosowe projekty. W gminie wybudowano 
również  średnioprężny  gazociąg,  który  zasila  w  gaz  miasto  Tyczyn  oraz  miejscowości 
Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka, Biała i Budziwój.

Z danych za ubiegły rok wynika, że w ciągu 12 miesięcy na terenie miasta i gminy 
zbieranych jest 1 126,7 Mg odpadów z czego 36,3 Mg to posegregowane surowce wtórne.

Do rozstawionych na terenie gminy pojemników  segregowane jest  szkło białe i 
kolorowe, makulatura, plastik, metale oraz zużyte baterie. Systemu workowego nie stosuje 
się. Około ........ osób ma podpisane umowy na wywóz odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami mieszkańców obsługują: Zakład Pracy Chronionej 
„ZAGRODA” ze Strzyżówa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z  siedzibą  w  Białej  k.  Rzeszowa  oraz  „TRANSFORMERS”  –  Podkarpacki  Oddział 
Rzeszów.
 (www.tyczyn.pl). 
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Gmina  Wiśniowa  (obejmująca  13  sołectw  zamieszkanych  przez  8 485 
mieszkańców) położona jest w województwie podkarpackim około 45 km na południowy 
zachód od Rzeszowa.

Pod względem geograficznym, położona jest ona w Prowincji Karpat i Podkarpacia, 
Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich oraz Makroregionie Pogórzy Środkowo - 
Beskidzkich.  Część  gminy znajdująca  się  na północ od doliny Wisłoka  leży w zasięgu 
Pogórza Strzyżowskiego,  zaś część położona na południe od tej  doliny znajduje  się  na 
Pogórzu  Dynowskim.  Dolina  Wisłoka  –  przecinająca  gminę  przez  środek  –  to  obszar 
bezleśny,  a otaczające go zbocza gór porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi.  Ze 
względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe część obszaru objęto ochroną w postaci 
Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

Bogactwem naturalnym gminy są również zasoby wód geotermalnych (w 1991 roku 
podczas  wykonywania  otworu  Wiśniowa  –  1,  z  głębokości  3  698  m nastąpiła  erupcja 
gorącej wody – solanki, o temperaturze 85 °C i wydajności ok. 180 m3/h).

Przez  teren  gminy  prowadzi  główna  droga  Rzeszów  –  Krosno  wiodąca  przez 
Przełęczą Dukielską na południe Europy. W kierunku północnym wychodzi z Wiśniowej 
droga lokalna łącząca gminę z drogą E - 4 w Ropczycach.

W 1996 r.  pracę rozpoczęła mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w 
Wiśniowej,  o  przepustowości  200  m3 na  dobę,  której  zasada  działania  oparta  jest  na 
zasadzie  niskoobciążonego  osadu  czynnego.  Obecnie  wykonano  10  598  mb.  zbiorczej 
kanalizacji  sanitarnej,  do  której  podłączono  143  budynki  z  terenu  wsi  Wiśniowa.  W 
przyszłości  planowana  jest  dalsza  budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  rozbudowa 
oczyszczalni ścieków mająca na celu zwiększenie jej przepustowość o dalsze 200 m3 na 
dobę.

W ubiegłym roku na terenie całej gminy zebrano 197 Mg odpadów z czego blisko 
45 % stanowiły posegregowane surowce wtórne (odpady zmieszane oraz oddzielnie odpady 
opakowaniowe gromadzone selektywnie odbierane są odpłatnie).

W ramach systemu pojemników selektywnie zbierane jest szkło białe i kolorowe, 
makulatura, plastik, metale oraz zużyte baterie. Około ........ osób ma podpisane umowy na 
wywóz odpadów.

W  zakresie  odbioru  odpadów  gminę  obsługuje  Zakład  Pracy  Chronionej 
„ZAGRODA” ze Strzyżowa.
(www.wisniowa.pl).

Gmina  Żołynia (obejmująca  4  sołectwa  w  których  zamieszkuje   6 780 
mieszkańców) położona jest w środkowej części województwa podkarpackiego, w obrębie 
Kotliny  Sandomierskiej,  na  Płaskowyżu  Kolbuszowskim  i  częściowo  w  Rynnie 
Podkarpackiej. Przez gminę przepływa Wisłok i trzy mniejsze rzeki: Żołynianka, Tarlaka i 
Jagielnia. Lasy – w większości będące  pozostałością Puszczy Sandomierskiej - zajmują 
obecnie około 20% powierzchni. Tu również występują liczne zbiorniki wodne stanowiące 
cenne siedliska bogatego życia biologicznego. O wysokich walorach przyrodniczych terenu 
świadczy  ustanowienie  Brzóźniańskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  (m.in.  z 
torfowiskowym  rezerwatem  „Suchy  Ług”  oraz  uroczyskiem  „Kudłacz”)  oraz 
Zmysłowskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu,  w  którym  znajduje  się  rezerwat 
„Zmysłówka”.

Pod  względem  zagospodarowania  terenu  gminę  można  zaliczyć  do  typowo 
rolniczych.  Dobrze  rozwinięta  jest  infrastruktura   –  na  całym  terenie  występuje  sieć 
gazowa,  wodociągowa  i  telefoniczna.  Wybudowano  też  dwie  oczyszczalnie  ścieków  a 
obecnie kończona jest sieć kanalizacyjna. 
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W 2003 roku na terenie gminy zebrano 57289,6 Mg odpadów z czego 19,6 Mg było 
wstępnie posegregowanych.  

W ramach systemu pojemnikowego na  terenie  gminy zbierane jest  szkło białe  i 
kolorowe  oraz  zużyte  baterie.  Do  oznaczonych  worków  segreguje  się  szkło  kolorowe 
makulaturę,  plastik  oraz  metale.  Około  ........  osób  ma  podpisane  umowy  na  wywóz 
odpadów.

W  zakresie  zbiórki  odpadów  gminę  obsługuje  Miejski  Zakład  Komunalny  w 
Leżajsku. Gmina Żołynia wykonała własny Plan Gospodarki Odpadami
(www.zolynia.pl).
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3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym
Do odpadów powstających w sektorze komunalnym na terenie Związku zaliczono odpady 

pochodzące z:
- gospodarstw domowych i obiektów użyteczności społecznej
- odpady komunalne z zakładów przemysłowych i usługowych, placówek handlowych  

i gastronomicznych, itp.;
- terenów otwartych, pielęgnacji zieleni miejskiej i cmentarzy oraz z oczyszczania ulic, 

placów i targowisk;
- osady ze stacji  uzdatniania wody oraz z komunalnych oczyszczalni ścieków, a także

z oczyszczania studzienek kanalizacji deszczowej
- odpady wielkogabarytowe

Zamieszczony  bilans  odpadów  zawiera  dodatkowo  dane  dotyczące  zebranych  ilości 
komunalnych  osadów  ściekowych,  odpadów  niebezpiecznych,  pojazdów  wycofanych  z 
eksploatacji oraz ilość (szacunek) odpadów medycznych i weterynaryjnych.

3.2. Charakterystyka firm transportujących odpady komunalne
Odpady komunalne  z  terenu  Gmin należących  do  Związku  są  usuwane  głównie  przez 

podmioty podległe samorządom Miast i Gmin oraz firmy prywatne. Dysponują one w większości 
taborem  specjalistycznym,  przystosowanym  do  zbiórki  odpadów  zmieszanych,  jak  również 
pojazdami  skrzyniowymi,  które  mogą  być  wykorzystane  do  transportu  odpadów  
z selektywnej zbiórki oraz wielkogabarytowych.

Fot. nr 1      Pojazd specjalny dla konten. KP 7. Fot. nr 2      Pojazd specjalny z prasą liniową.

Wywóz odpadów odbywa się na składowiska na terenie Związku i poza nim, oddalone 
kilkadziesiąt, a czasem o kilkaset kilometrów od miejsca ich powstawania (pomimo, że ustawa  
o  odpadach  nakazuje,  że  odpady mają  być  unieszkodliwiane  lub  odzyskiwane  w  instalacjach 
położonych najbliżej). 

Firmy transportujące odpady komunalne obsługują łącznie na terenie Związku obszar 
zamieszkały  przez  433  439  osoby,  od  których  w  2003  r  wywieziono  około  80  618,3  Mg 
odpadów  [Tab.  Nr  2].  W  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  wynosi  to  0,186  Mg/rok 
odpadów komunalnych. Każda z firm posiada własny tabor do zbiórki i transportu odpadów. 

25



Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

W załczeniu mapa nr  I2. 
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Tab. 2. Zestawienie podmiotów posiadających pozwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie ZK „WISŁOK”, z 
wykazem sprzętu

L.p. Nazwa
przedsiębiorstwa

Obsługiwane gminy z terenu 
ZK „WISŁOK” Wykaz sprzętu będącego w posiadaniu przewoźnika

1 Gospodarka Komunalna w Błażowej,
Błażowa, ul. 3- go Maja 35

Gmina Błażowa
Gmina Chmielnik 
Gmina Dynów
Gmina Hyżne
Gmina Iwierzyce
Gmina Lubenia
Gmina i Miasto Tyczyn

- Samochód Jelcz SM 11 o pojemności 18 m3

- Samochód Jelcz SM 12 o pojemności 21 m3

- Samochód LUBLIN 2,5 o pojemności 5m3 - 3 szt.
- Samochód LUBLIN 3,5 o pojemności 7 m3 

2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
– Rzeszów Sp. z o.o.
36 – 020 Tyczyn, Biała 238 k/Rzeszowa

Gmina Chmielnik
Gmina Miasto Głogów Małopolski.
Gmina Krasne
Gmina Trzebownisko
Gmina i Miasto Tyczyn
Miasto Rzeszów

- Samochód Jelcz SM 101 o pojemności 40 m3

- Samochód Liaz SM 101 o pojemności 40 m3

- Samochód STAR SMW 200 o pojemności 7 m3

3 Kółko Rolnicze w Chmielniku Gmina Chmielnik - Ciągnik URSUS C – 360 0 2 szt.

4 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKOM
37 – 500 Jarosław, ul. Przemysłowa 6

Gmina Czarna
Gmina Łańcut

- Samochód SKANIA 93M o pojemności 5,8 Mg,
- Samochód VOLVO FM9 o pojemności 9,5 Mg.
- Samochód SCANIA 142,
- Samochód SCANIA MILER o pojemności 5,8 Mg

5 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
37 – 300 Leżajsk, Wierzwice 847 Gmina Czarna

- Samochód VOLVO o pojemności 20 Mg,
- Samochód od obsługi kontenerów KP-7,
- ciągnik z przyczepą o pojemności do 5 Mg.

6 Zakład Pracy Chronionej „ZAGRODA” 
38 – 100 Strzyżów, ul. 1 – go Maja

Gmina Czudec
Gmina Wiśniowa

- Samochód Star 244 RS o pojemności 11 m3

- Samochód WV LT 45 o pojemności 6,4 m3

7 Gminna Spółdzielnia „SCh” we Frysztaku
38 – 130 Frysztak, ul. M. Frysztackiego 35 Gmina Frysztak - Samochód STAR 200 o pojemności 10 m3

- Ciągnik C-360 o pojemności 10 m3

8
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Strzyżowie 
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

Gmina Frysztak
Gmina i Miasto Strzyżów

- Samochód śmieciarka z zabudową typu Haller na podwoziu 
MAN o pojemności 10 m3

- Samochód śmieciarka SK-1 STAR 200 o pojemności 10 m3

- Ciągnik z nośnikiem do wywozu kontenerów o pojemności
1,7 m3

9 Niemczyk Zdzisław
Przybówka 171 Gmina Frysztak
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10 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
36 – 060 Głogów Małopolski, ul. Krzywa 3. Gmina Miasto Głogów Małopolski.

- Samochód Jelcz o pojemności 3,6 Mg
- Samochód Kamaz o pojemności 7,6 Mg,
- Samochód STAR 200 o pojemności 3,0 Mg

11 Zakład Usług Komunalnych „WOŹNY”
Rudna Mała 503

Gmina Miasto Głogów Młp.
Gmina Krasne
Gmina Trzebownisko
Miasto Rzeszów
Gmina Świlcza

- Samochód Star SMW 200 o pojemności 7 m3

- Samochód MERCEDES śmieciarka 1622 o pojemności 16 m3

12 „TRANSFORMERS” – Podkarpacie Oddział Rzeszów, 
Rzeszów, ul. Okulickiego 20

Gmina Krasne
Gmina Trzebownisko
Gmina i Miasto Tyczyn
Miasto Rzeszów

- Samochód MAN o pojemności 16 m3 – 4 sztuki
- Samochód Jelcz SM 110

13 MAL – EKO
Rogi k/ Miejsca Piastowego Gmina Niebylec

- Samochód Mercedes 308 D o pojemności 14 m3

- Samochód STAYER o pojemności 9,9 m3

- Samochód specjalistyczny o pojemności 6,9 m3

14 TRANSKOP SD
Strzyżów Ul. Południowa 5 Gmina Niebylec - Samochód śmieciarka o pojemności 18 m3 – 2 sztuki

- Samochód do wywozu kontenerów KP-7

15
Zakład Usług Rolniczo Gospodarczych 
Rakszawa 507
37 – 111 Rakszawa

Gmina Rakszawa - Samochód śmieciarka SK-2 o pojemności 5,4 m3

- Przyczepa kryta o pojemności 11,0 m3

16 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
36 – 050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienki 7 Gmina i Miasto Sokołów Młp. - Samochód Jelcz SM o pojemności 16,9 m3

- Samochód STAR o pojemności 4 m3

17 Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku
37 – 300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3 Gmina Żołynia

- Samochód śmieciarka SM 94
- Samochód śmieciarka SM 2000
- Samochód kontenerowiec

19
Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa KAM Andrzej 
Dziuba,
39-120 Sedziszów Małopolski, Góra Ropczycka 76

Gmina Świlcza - Kamaz Bębnowy – 1 szt.

20 Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świlczy Gmina Świlcza
- Samochód SM1 – 1 szt.
- Śmieciarka na podwoziu Star 200 SK1 – szt. 1
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3.2.1. Koszty i opłaty za zbiórkę odpadów
Obecne opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gmin są bardzo różne, w zależności od 

polityki podmiotu świadczącego usługi, częstotliwości wywozu, charakteru terenu zabudowy oraz 
formy i własności pojemników bądź worków. Nierzadko też wysokość opłat zależy od systemu 
dopłat stosowanych przez Urzędy Miast i Gmin ZK „WISŁOK”. 
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Tab. 3.     Opłaty za odpady komunalne zmieszane i odpady zbierane selektywnie na terenie ZK „WISŁOK” w 2002 r. ( wg Austrian 
Water)

L.p. Gminy ZK 
„WISŁOK"

Zmieszane odpady komunalne Odpady selektywnie zbierane
Stawka Dopłata 

Gminy
[zł]

Jednostka Firma obsługująca 
Gminę

Stawka Dopłata 
Gminy

[zł]
Jednostka Firma obsługująca 

Gminę

1 Błażowa 4,00 1,00 za worek 120 l, GK Błażowa 1,00 0,50 za 1 worek 60 l GK Błażowa

2 Boguchwała

5,16
3,95 od osoby / miesiąc MPGK Rzeszów

ZGK Boguchwała
4,80 za 1 worek 110 l

65,00 m3 MPGK Rzeszów

worki zakupuje ZGK Boguchwała i 
przekazuje nieodpłatnie mieszkańcom ZGK Boguchwała

3 Chmielnik 5,00 za 1 worek 120 l GK Błażowa
4,60 od osoby/miesiąc MPGK Rzeszów 3,00 za 1 worek 120 l GK Błażowa

4 Czarna
1,34 od osoby / miesiąc EKOM Jaroslaw

326,00 za 1 kontener (szkoły, 
cmentarze) PGK Wierzwice

worki zakupuje UG Czarna i przekazuje 
nieodpłatnie mieszkańcom EKOM Jaroslaw

5 Czudec 25,00 m³
3,00 za 1 worek 120 L ZPChr ZAGRODA 0,30

6 Dynów 5,00 GK Błażowa 2,00
7 Frysztak 3,50 GS „SCh” Frysztak 1,00

za 1 worek 120 l

ZPChr ZAGRODA
GK Błażowa

GS „SCh” Frysztak

za 1 worek 60 l ZGK Strzyżów

8 Głogów 
Małopolski

5,52 od osoby / miesiąc MPGK Rzeszów
4,50
6,40 za pojemnik V 110 "Woźny"

ZGKiM Głogów

worki przekazywane są mieszkańcom 
nieodpłatnie "Woźny"

9 Hyżne 4,00
10 Iwierzyce 3,50 za 1 worek 120 l GK Błażowa 1,00

0,50 za 1 worek 120 l GK Błażowa

11 Krasne

4,60 od osoby / miesiąc MPGK Rzeszów
4,50 za 1 pojemnik V 120

31,10 za 1 pojemnik V 1 100 "Woźny"

4,50 za 1 pojemnik V 120
31,10 za 1 pojemnik V 1 100

Trans-Formers 
Podkarpacie

12 Lubenia 3,21 1,60 za 1 worek 120 l GK Błażowa

nie stosuje się
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13 Łańcut gmina 1,50 od osoby / miesiąc
6,00 za 1 worek 120 l EKOM Jaroslaw 0,35

14 Niebylec 1,50 od osoby / miesiąc MAL – EKO Rogi
4,00 za 1 worek 120 l TRANSKOP SD 1,50

za 1 worek 120 l

EKOM Jaroslaw
MAL – EKO Rogi

TRANSKOP SD

15 Rzeszów

4,30 od osoby / miesiąc

29,50 m³ w kontenerach 
V 1 100

56,00 M³ w kontenerach 
KP7

MPGK Rzeszów

brak 
danych  Trans-Formers 

Podkarpacie

nie stosuje się

16 Rakszawa 1,25 m³
6,00 Za 1 worek 120 l ZURG Rakszawa mieszkańcy stosują różne worki które mają 

w posiadaniu ZURG Rakszawa

17 Sokołów 
Małopolski 31,00 m³ ZGKiM Sokołów 

Młp.

18 Strzyżów
1,12 od osoby na wsi
1,60 od osoby w mieście 
3,00 Za 1 worek 120 l

ZGK Strzyżów 1,25
za 1 worek 120 l

ZGKiM Sokołów 
Młp

ZGK Strzyżów

19 Świlcza

1,50 od osoby / miesiąc

31,20 m³ od handlu i 
przemysłu

ZWiK Świlcza

"Woźny"
20 Trzebownisko 5,52 od osoby / miesiąc MPGK Rzeszów

21 Tyczyn

4,60
osoba / mies. w 
publicznym 
kontenerze

5,00 za 1 worek 120 l GK Błażowa
4,50 za 1 pojemnik V 120
4,50 za 1 worek 120 l
5,00 za 1 pojemnik V 140
9,00 za 1 pojemnik V 240

Trans-Formers 
Podkarpacie

2,00 za 1 worek 120 l GK Błażowa

22 Wiśniowa 4,28 za 1 worek 120 l ZPCh ZAGRODA 0,30 za 1 worek 120 l ZPCh ZAGRODA
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23 Żołynia 4,88
od osoby / miesiąc z 
pojemnika 
indywidualnego

2,50 za 1 worek 120 l

MZK Leżajsk worki przekazywane są mieszkańcom 
nieodpłatnie MZK Leżajsk
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3.3. System zbiórki odpadów komunalnych
3.3.1 Odpady zmieszane

Na terenie Związku Komunalnego „WISŁOK” nie istnieje jeden wspólny system zbierania 
odpadów  zmieszanych  (rys.2).  Odpady  gromadzone  są  głównie  przez  mieszkańców
w pojemnikach, kontenerach oraz w workach. Opróżnianie pojemników i kontenerów oraz zbiórka 
wypełnionych odpadami worków odbywa się w ściśle określonych terminach ustalanych przez 
firmy i zakłady odbierające odpady w poszczególnych gminach. 

  

Fot nr 3     Pojemnik 1100 litrów w Rzeszowie MPGK 
Rzeszów

Fot. Nr 4     Pojemnik 110 litrów w Rzeszowie Trans-
Formers  Podkarpacie

W miejscach publicznych oraz na terenach zabudowy wielorodzinnej odpady zmieszane 
zbierane są do pojemników o pojemności 1 100 dm3 , a w zabudowie jednorodzinnej 60, 80, 120, 
180  i  240  dm3 i  worków.  Gminy  najczęściej  zlecają,  na  zasadzie  umów,  zbieranie  odpadów 
podmiotom  prywatnym,  lub  powierzają  ten  obowiązek  istniejącym  w  gminach  Zakładom 
Komunalnym. Te z kolei podpisują umowy z mieszkańcami na odbiór odpadów z gospodarstw 
domowych.  Częstotliwość  opróżniania  pojemników  i  odbioru  worków  jest  dostosowana  do 
miejsca  zamieszkania  i  gęstości  zaludnienia,  a  na  terenie  niektórych  gmin w uzgodnionych z 
właścicielami posesji cyklicznych odstępach czasu. Są one zróżnicowane i wynoszą 1 – 2 razy w 
ciągu tygodnia na terenie miast, a w sporadycznych przypadkach nawet 3 razy na tydzień. Na 
terenach  wiejskich  zbiórka  odbywa się  rzadziej,  nawet  co  4  tygodnie.  Informacje  o  ilościach 
odpadów  wytwarzanych  i  zbieranych  (wywożonych)  w  gminach,  są  często  niedokładne  lub 
niepełne. W wielu gminach nie prowadzi się ewidencji zbieranych odpadów. 

Nie wszystkie odpady wytwarzane na terenie Związku są deponowane na przystosowanych 
do  tego składowiskach  odpadów.  W gminach  rolniczych odpady są  często  kompostowane we 
własnym  zakresie  lub  palone  w  piecach  domowych.  Część  odpadów  wywożona  jest  przez 
mieszkańców na nielegalne składowiska („dzikie wysypiska”)  powstające w pobliskich lasach, 
wyrobiskach,  brzegach  rzek  itp.  Odpowiedzialność  (wg  prawa  polskiego)  za  likwidację 
nielegalnych składowisk i  doprowadzenie miejsca  do stanu pierwotnego (rekultywację)  ponosi 
właściciel  terenu,  lub  osoba  posiadająca  do  niego  tytuł  prawny.  Z  informacji  uzyskanych  w 
gminach wynika, że każda z nich rocznie likwiduje od 2 – 4 nielegalnych składowisk ponosząc 
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przy tym koszty od 4 do 8 tys. zł za likwidację jednego. Nie wszystkie jednak gminy wykazują, że 
na ich terenie znajdują się takie miejsca.
Często zdarza się, że w miejscach „uporządkowanych” przez gminę (np. w trakcie Akcji 
Sprzątanie Świata) dokonywane są nadal nielegalne zrzuty odpadów.
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Rys. 2. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego „WISŁOK” (od mieszkańców)

37



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

3.3.1.1. Ilość i skład zmieszanych odpadów komunalnych 
Łączna ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Związku w roku 

2003 r wg ankiet wyniosła 80 618,3 Mg. 

Tab. 4. Ilość  odpadów  komunalnych  zmieszanych 
wywiezionych  z  terenu   miast  i  gmin  na 
składowiska w 2003 roku wg ankiet i na podstawie 
informacji z gminnych PGO 

L.p. Nazwa miejscowości Odpady zmieszane
[Mg/rok]

1 Błażowa 506,0
2 Boguchwała 1 821,1
3 Chmielnik 94,7
4 Czarna Łańcucka 580,4
5 Czudec 472,0
6 Dynów 460,2
7 Frysztak 165,0
8 Głogów Malopolski 1 724,0
9 Hyżne 44,9
10 Iwierzyce 573,0
11 Krasne 3 060,0
12 Lubenia 373,7
13 Łańcut Gmina 737,0
14 Niebylec 279,3
15 Rakszawa 582,5
16 Rzeszów 60 446,0
17 Sokołów Małopolski 1 880,0
18 Strzyżów 2 695,0
19 Świlcza 1 468,6
20 Trzebownisko 1 186,0
21 Tyczyn 1 090,4
22 Wiśniowa 108,5
23 Żołynia 270,0

Razem: 80 618,3

Na  podstawie  danych  teoretycznych  dostępnych  w  literaturze   można  określić 
zawartość poszczególnych frakcji w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych. Badania 
składu  morfologicznego  odpadów  dla  poszczególnych  gmin  ZK”WISŁOK”  nie  były 
prowadzone  (z  wyjątkiem miasta  Rzeszów  1999  rok).  Teoretyczne  wyliczenia  przedstawia 
tabela 5:

Tab. 5. Zawartość frakcji w strumieniu odpadów komunalnych 
zmieszanych zebranych na terenie Związku (wg danych z 2003 
r)

L.p. Zawartość frakcji w strumieniu 
odpadów komunalnych

Udział Ilość
[%] [Mg]

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 21,3 17 171,70
2 Odpady zielone 2,4 1 934,84
3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 6,8 5 482,04
4 Opakowania z papieru i tektury 9,8 7 900,59
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5 Opakowania wielomateriałowe 1,1 886,80
6 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 11,4 9 190,49
7 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,7 2 982,88
8 Szkło (nieopakowaniowe) 0,5 403,09
9 Opakowania ze szkła 6,6 5 320,81
10 Metale 3,0 2 418,55
11 Opakowania z blachy 1,1 886,80
12 Opakowania z aluminium 0,3 241,85
13 Tekstylia 2,9 2 337,93
14 Odpady mineralne 3,4 2 741,02
15 Drobna frakcja popiołowa 11,0 8 868,01
16 Odpady wielkogabarytowe 4,6 3 708,44
17 Odpady budowlane 9,4 7 578,12
18 Odpady niebezpieczne 0,7 564,33

Razem 100,0 80 618,30
Źródło: wg KPGO

 

Udział procentowy poszczególnych frakcji odpadów 
w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone

Papier i tektura (nieopakowaniowe)

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)

Opakowania z tworzyw sztucznych

Szkło (nieopakowaniowe)

Opakowania ze szkła

Metale

Opakowania z blachy

Opakowania z aluminium

Tekstylia

Odpady mineralne

Drobna frakcja popiołowa

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane

Odpady niebezpieczne

Ryc.  nr  3  Udział  procentowy  poszczególnych  frakcji  odpadów  w  strumieniu  odpadów 
komunalnych wg KPGO.

Dla  ewentualnego  późniejszego  wykorzystania   odpadów  ważne  jest  określenie 
właściwości  technologicznych  odpadów.  Nie  przeprowadzono  analizy  właściwości 
technologicznych odpadów zmieszanych pochodzących z zabudowy jednorodzinnej w gminach 
wiejskich. Przybliżoną charakterystykę właściwości technologicznych odpadów z terenu Związku 
przyjęto jak dla odpadów komunalnych z terenu Rzeszowa, przyjętą za „Programem gospodarki 
odpadami  dla  miasta  Rzeszowa”  z  2000  roku,  wg  którego  charakterystyka  ta  przestawia  się 
następująco:
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- zawartość substancji organicznych 47,38 % sm
- stosunek węgla do azotu (C:N) 23,37
- zawartość fosforu (w przeliczeniu na P2O5) 0,79 % sm
- zawartość potasu (w przeliczeniu na K2O) 1,18 % sm
- wartość opałowa robocza 5 659 kJ/kg
- wilgotność całkowita 28,90 %
- zawartość popiołu 52,62 %

Z  analizy  właściwości  technologicznych  odpadów  wynika,  że  możliwe  jest 
wykorzystanie  do  celów nawozowych odpadów z miasta  Rzeszowa oraz  z  terenów zwartej 
zabudowy: z miast Strzyżów, Tyczyn, Głogów Młp., Sokołów Młp. Sprzyja temu odpowiednia 
zawartość węgla organicznego oraz azotu ogólnego, a także wzajemny ich stosunek ilościowy. 
Uzyskanie optymalnej wilgotność do procesów kompostowania (ok. 50%) można zwiększyć 
przez dodanie osadów ściekowych.
3.3.1.2. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Aktualnie  jedyną  metodą  unieszkodliwiania  zmieszanych  odpadów komunalnych,  które 
powstają na terenie ZK „WISŁOK” jest ich składowanie. Część pojazdów, którymi odbierane są 
odpady posiada system zgniatania (zagęszczania) odpadów na miejscu ich odbioru. 

Odpady wywożone są na składowiska będące własnością gmin Czudec, Strzyżów, Sokołów 
Młp., Niebylec lub na składowiska prowadzące działalność komercyjną w Kozodrzy, Młynach, 
Sigiełkach, Dukli, Dynowie.

Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 
powinny  odpowiadać  poszczególne  typy  składowisk  odpadów,  uwzględniając  zjawiska 
przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli określa Minister Środowiska,  
w drodze rozporządzenia. 

Obecnie  na  terenie  ZK  „WISŁOK”  działa  5  składowisk  odpadów  komunalnych 
posiadających zezwolenia eksploatacyjne. 

Tab.6. Wykaz czynnych składowisk odpadów na terenie ZK „WISŁOK”
L.p. Składowisko Gmina Powiat

1 Składowisko Odpadów Komunalnych w Strzyżowie Strzyżów strzyżowski
2 Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Dynowie Dynów rzeszowski
3 Składowisko odpadów komunalnych w Przedmieściu Czudeckim Czudec strzyżowski

4 Gminne  Składowisko  Odpadów  Komunalnych  w  Jaworniku 
Niebyleckim Niebylec strzyżowski

5 Składowisko Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim Sokołów Małopolski rzeszowski

Składowisko  Odpadów  Komunalnych  w  Strzyżowie usytuowane  jest  na  działce
o  powierzchni  4,75  ha.  Powierzchnia  składowiska  łącznie  z  zapleczem  i  wałem  ochronnym 
zajmuje 2,90 ha. Eksploatacja składowiska rozpoczęła się 1.06.2000 roku (wydane pozwolenie). 
Przewidywany czas zakończenia eksploatacji przewiduje się na 2020 rok, pomimo, że pozwolenie 
zostało  wydane  bezterminowo.  Składowisko  początkowo  przyjmowało  tylko  odpady  z  terenu 
Gmin Strzyżów i Frysztak. Od 2004 roku inne gminy również mogą deponować na nim odpady 
ponosząc odpowiednio ustalone koszty za 1 Mg odpadów. Cena za przyjęcie 1 Mg odpadów (na 
bramie) w roku 2003 wynosiła 25,25 zł/m3 (100,00 zł/Mg ). Składowisko posiada odpowiednie 
zabezpieczenie:
- warstwa  zabezpieczająco  – sącząca  mineralna  o  frakcji  drobnej  z  wbudowanym drenażem 

odcieków o grubości 0,40 m,
- geomembrana HDPE grubości 2,00 mm,
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- warstwa  wyrównawcza  mineralna  o  frakcji  drobnej  z  wbudowanym  drenażem 
sygnalizacyjnym o grubości 0,40 m,

- warstwa gruntu rodzimego.
- warstwa zabezpieczająco – sącząca mineralna o frakcji drobnej grubości 0,40 m,
- geomambrana HDPE grubości 2,00 mm,
- geowłóknina PN 13 PW/92,
- warstwa wyrównawcza mineralna frakcji drobnej grubości 0,40 m.

Ilość  nagromadzonych  odpadów na  koniec  roku 2003 wyniosła  6  381 Mg.  Pojemność 
docelowa, objętość geometryczna deponowanych odpadów – 113 750 m3. Składowisko posiada 
kompaktor Ł 34-K, spychacz, wagę elektroniczną, brodzik dezynfekcyjny. 

Składowisko  posiada  system ujmowania  i  odprowadzania  odcieków.  Odcieki  drenażem 
odprowadzane są do istniejącego przy składowisku żelbetowego zbiornika o pojemności 120 m3,
a następnie przepompowywane do kanalizacji i oczyszczane na miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Koszt odprowadzania i podczyszczania 1 m3  odcieków wynosi 3,50 zł. Na składowisku nie jest 
ujmowany gaz wysypiskowy. Składowisko zaliczono do kategorii B.

 

Fot nr 5     Składowisko odpadów w Strzyżowie

Składowisko odpadów komunalnych w Przedmieściu Czudeckim zajmuje powierzchnię 
0,90  ha.  Rozpoczęcie  eksploatacji  nastąpiło  w  1977  roku  (pozwolenie,  a  przewidywany  rok 
zakończenia eksploatacji określa się na 2005 rok. Wg danych ankietowych ilość nagromadzonych 
odpadów  do  końca  2003  roku  wyniosła  12  000  m3.  Nie  planuje  się  dalszej  rozbudowy 
składowiska. Koszt przyjęcia 1m3 odpadów (na bramie) wynosi 25,00 zł. Składowisko nie posiada 
instalacji  ujęcia  i  odprowadzania  ścieków  i  gazu  wysypiskowego.  Wyposażenie  techniczne 
stanowi 1 spychacz. Brak danych o sposobie zabezpieczenia. Składowisko zaliczono do kategorii 
C. Istnieje pilna potrzeba rekultywacji skladowiska. 
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Fot. nr 6     Składowisko odpadów w Przedmieściu Czudecki

Składowisko Odpadów Komunalnych w Sokołowie Młopolskim zajmuje powierzchnie 
1,45 ha i ma możliwość dalszej rozbudowy. Eksploatacja składowiska rozpoczęła się w 2002 roku 
(wydane pozwolenie)  a  przewidywany czas zakończenia  eksploatacji  szacuje  się  na 2022 rok. 
Pojemność docelowa składowiska została obliczona na 120 000 m3 odpadów, z czego do końca 
2003 roku ilość nagromadzonych odpadów wynosiła 11 100 m3. 

Wyposażenie techniczne składowiska stanowi waga, zbiornik odcieków i brodzik. Odcieki 
w ilości ok. 3 m3/ miesiąc ujmowane są przez system drenaży i przepompowywane do zbiornika 
odcieków.  Koszt  odprowadzania  i  oczyszczania  1  m3 odcieków  wynosi  17,80  zł.  Nie  jest 
ujmowany gaz wysypiskowy. Koszt przyjęcia 1 Mg odpadów (na bramie) wynosi 75,60 PLN/Mg. 
Składowisko zaliczono do kategorii A.

Fot nr 7     Składowisko odpadów w Sokołowie Małopolskim
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Składowisko  odpadów  w  Dynowie powstało  w  1998  roku.  Położone  jest  na  stoku 
wzniesienia o nazwie Grabarka.  Najbliższa pojedyncza zabudowa mieszkalna zlokalizowano w 
odległości  1,1  km.  Składowisko  otoczone  jest  nieużytkami  rolnymi,  a  od  strony  północnej 
graniczy  z  zalesionym  wąwozem.  Powierzchnia  całkowitą  składowiska  to  1,17  ha  z  czego 
wykorzystane  jest  0,8  ha.  Jest  ono  przeznaczone  do  przyjmowania  następujących  rodzajów 
odpadów:

• odpady komunalne z podgrupy 20 02, 20 03 w tym wielkogabarytowe,
• odpady  pochodzące  z  innych  źródeł  a  podobne  swymi  właściwościami  do  odpadów 

komunalnych ,
• żużel i popiół z kotłowni lokalnych,
• gruz budowlany i ziemia z wykopów,
• pochodzące z własnych obiektów odwodnione osady ściekowe oraz popłuczyny ze stacji 

uzdatniania wody,
• wszystkie  inne  odpady  sklasyfikowane  w  grupach  15,  17,  19  i  20  rozporządzenia  w 

sprawie katalogu odpadów, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 
Roczna ilość odpadów deponowanych na składowisku wynosi około 5 000 Mg. Geometryczną 
objętość deponowanych odpadów zaprojektowano na 62 450 m3. 
Odcieki  ze  składowiska  gromadzone  są  w  dwóch  podziemnych  zbiornikach  i  wywożone  na 
oczyszczalnię w Dynowie. Wody opadowe są odprowadzane rowami opaskowymi do zbiornika 
przeciwpożarowego,  a  następnie  do  rowu.  Instalację  odgazowującą  stanowią  2  studnie 
odgazowujące.  Składowisko  wyposażone  jest  w  brodzik  dezynfekcyjny.  Do  przemieszczania 
odpadów na  składowisku  używany jest  spychacz.  Składowisko  to  zostało  zaklasyfikowane  do 
kategorii B.

Fot. nr 8     Składowisko odpadów w Dynowie

Składowisko w Jaworniku Niebyleckim jest własnością gminy Niebylec a eksploatowane 
przez firmę TRANSKOP – SR należącą do gminy Strzyżów. Składowisko powstało ok. 22 lata 
temu bez zezwolenia na eksploatację, zezwolenia udzielono później. Dziennie deponowano tu ok. 
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200 Mg odpadów. Obecnie składowisko jest pełne i znajduje się w fazie rekultywacji. Posiada 
system odwadniania dna i odgazowania.

Fot. nr 9    Składowisko odpadów w Jaworniku Niebyleckim

Ponadto, na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 4 inne ponadlokalne składowiska 
odpadów. Są one zlokalizowane w Kozodrzy (gmina Ostrów, powiat ropczycko - sędziszowski), 
Młynach (gmina Radymno, powiat jarosławski),  Sigiełkach (gmina Krzeszów, powiat niżański) 
oraz Dukli (gmina Dukla, powiat krośnieński)
Mogą  one  przyjmować  odpady  inne  niż  niebezpieczne  i  obojętne  i  na  tych  składowiskach 
deponuje się większość odpadów powstających na terenie Związku. 

Składowisko  Odpadów  Komunalnych  w  Kozodrzy  zlokalizowane  jest  w  powiecie 
ropczycko – sędziszowskim, w gminie Ostrów. Swoją działalność rozpoczęło w 1990 roku, a 
zakończenie eksploatacji przewidziano na rok 2015. Całkowita powierzchnia tego obiektu wynosi 
10,7  ha,  z  czego  wykorzystane  jest  około  7  ha.  Pojemność  całkowita  wynosi
1 100 tys. Mg. Wg danych WIOŚ (stan na dzień 31.12.2001 r) na składowisku zdeponowano 
597 576  Mg  odpadów  komunalnych  (kod  20  03  01,  20  03  03)  a  na  podstawie  przeglądu 
ekologicznego składowisko zakwalifikowano do kategorii B - czyli  składowisk wymagających 
modernizacji do dnia 31 XII 2009 r.

Składowisko  Odpadów  Komunalnych  w  Młynach  jest  obiektem  zlokalizowanym
w  gminie  Radymno  w  powiecie  jarosławskim.  Swoją  działalność  rozpoczęło  w  1998  r,  
a  zamknięcie  przewidywane  jest  na  rok  2012.  Obiekt  ten  zajmuje  łącznie  5,87  ha,  z  czego 
wykorzystane jest 4 ha (stan na dzień 31.12.2001 r.). Pojemność całkowita wynosi 170 tys. Mg, 
a do wykorzystania pozostało jeszcze 30 tys. Mg. Oprócz odpadów komunalnych (20 03 01, 20 03 
03) składowane są tam również odpady z oczyszczalni (19 08 01, 19 08 02, 19 08 09), a także 
odpady zawierające azbest. Na podstawie przeglądu ekologicznego składowisko zaklasyfikowano 
do kategorii A – czyli jako spełniające wymogi ustawy o odpadach.
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Składowisko  Odpadów  Komunalnych  w Sigiełkach  jest  obiektem nowym,  otwartym
w  2001  roku,  zlokalizowanym  w  gminie  Krzeszów  (powiat  niżański).  Termin  zakończenia 
eksploatacji przewidziano na rok 2015. 

Jest to niewielkie składowisko o powierzchni 1,2 ha. Na dzień 31.12.2001 r. wykorzystane 
zostało 0,4 ha., zaś całkowita pojemność wynosi 37,5 tys. Mg. Według danych WIOŚ (stan na 
dzień  31.12.2001  r)  zdeponowano  tam  307  Mg.  Obiekt  ten   został  zaklasyfikowane  do 
kategorii A, czyli jako spełniające wymogi ustawy o odpadach. 

Składowisko Odpadów w Dukli jest obiektem zlokalizowanym w powiecie krośnieńskim 
i zajmuje powierzchnię 2,05 ha z czego wykorzystano 0,45 ha. Jego pojemność  wynosi 270 tyś 
Mg (wykorzystano 29, 3 tyś Mg). 

Na powierzchni składowiska prowadzona jest recyrkulacja (odparowanie technologiczne i 
meterologiczne  oraz  poprawienie  warunków przemian  biochemicznych  zachodzących  w  złożu 
odpadów)  w  celu  zmniejszenia  ilości  powstających  odcieków.  Są  one  wywożone  na  miejską 
oczyszczalnię ścieków w Dukli. 

Na podstawie przeglądu ekologicznego składowisko zaklasyfikowano do kategorii B

Ponieważ funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów zmniejszy ilość odpadów 
przeznaczonych do składowania szacuje się, że do 2014 roku dla Gmin ZK „WISŁOK” nie jest 
konieczna budowa nowego składowiska.

3.3.2. Surowce wtórne
W  miastach  zbiórka  surowców  wtórnych  zorganizowana  jest  w  oparciu  o  sieć 

specjalistycznych pojemników rozstawionych w wyznaczonych punktach, w strefach zabudowy 
wielorodzinnej, w sąsiedztwie pojemników na pozostałe odpady. 

 

Fot. nr 11     Pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów

Fot. nr 12     Pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów

W gminach wiejskich  gniazda recyklingowe posadowione są przy szkołach i  obiektach 
użyteczności  publicznej.  Ponadto niektóre  gminy (najczęściej  wiejskie)  wprowadziły workowy 
system  segregacji  odpadów,  polegający  na  bezpośrednim  odbiorze  z  posesji  worków  z 
wyselekcjonowanymi  surowcami  wtórnymi.  Zbiórka  odbywa  się  w  wyznaczonych  dniach  w 
miesiącu.
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W  większości  przypadków  na  terenie  Związku  stosuje  się  kolorystyczne  oznaczenia 
worków i pojemników wg. zasad przyjętych na kraju

Makulatura - Pojemniki (worki) koloru niebieskiego
Szkło - pojemniki  (worki)  koloru  zielonego  na  szkło  kolorowe  i  koloru 

białego na szkło bezbarwne,
Tworzywa sztuczne - pojemniki (worki) koloru żółtego
Metal (aluminium) - Pojemniki (worki) koloru szarego

Nie prowadzi się rozdzielnej zbiórki odpadów wielowarstwowych (kompozytowych) a 
mieszkańcy tego typu  opakowania najczęściej wrzucają te do pojemników i worków na 
makulaturę. 

System pojemnikowy
Na podstawie danych z ankiet,  ustalono, że na terenie Związku, pod koniec 2003 roku 

ustawionych było 2 143 pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów (1088 pojemników 
na szkło, 322 pojemników na plastik, 192 pojemników na makulaturę, 47 pojemników na metal, 
46 pojemników na aluminium, 20 pojemników na zużyte oleje). Pojemniki te są zróżnicowane pod 
względem rodzajów i typów, ale znacząca ich większość nadaje się do opróżniania uniwersalnym 
typem samochodu, stosowanym do zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie, tj. pojazdem z 
żurawiem  HDS  oraz  za  pomocą  podnośników  typu  „rogacz”  będących  na  wyposażenu 
samochodów-śmieciarek. Jest  to niezwykle istotne, w przypadku planowania jednego spójnego 
systemu gospodarowania odpadami dla całego związku. 

System workowy
Selektywna zbiórka surowców wtórnych w gospodarstwach domowych na terenie 18 gmin 

związkowych odbywa się do odpowiednio przygotowanych i oznakowanych worków. Worki te 
mieszkańcy mogą otrzymać u przewoźnika prowadzącego zbiórkę i transport odpadów na terenie 
danej gminy, lub nabyć w oznaczonych punktach sprzedaży (np. sklepy). Po napełnieniu worki są 
wystawiane przed posesje w wyznaczonym przez przewoźnika dniu tygodnia.
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Fot.  Nr  13       Worki  z  posegregowanym  surowcami  wtórnymi 
wystawione przed posesje

 Opłaty ponoszone za korzystanie z systemu workowego są uzależnione od gminy, w której 
system jest wprowadzony. Niektóre gminy wprowadziły nieodpłatny system selektywnej zbiórki, 
inne partycypują w kosztach ich zakupu, a w większości przypadków całość kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu pokrywają właściciele posesji. 

Jak wynika z  zestawienia,  (Tab. 7) zdarza się,  że niektórzy przewoźnicy stosują  worki
i pojemniki w innych kolorach niż te, które są  przyjęte na terenie kraju. Spowodowane jest to tym, 
że gminy obsługiwane są przez różne przedsiębiorstwa, stosujących indywidualne oznaczenia.
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Tab. 7. Stosowane systemy zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie na terenie ZK „WISŁOK”

L.p. Gmina

SYSTEM POJEMNIKOWY SYSTEM WORKOWY

Rodzaj 
pojemnika

Ilość

[szt.]

przeznaczenie (rodzaj 
zbieranego surowca)

kolor 
pojemnika

Objętość 
jednego 

pojemnika
[m3]

Przeznaczenie 
(rodzaj 

zbieranego 
surowca)

Kolor worka
Objętość 

worka
[dm3]

1 Błażowa

EKO - 800
EKO - 800
2 komorowy
2 komorowy
OTTO – 120
OTTO – 120
Indywid. wzór
Indywid. wzór

1
1
1
1
10
10
11
3

stłuczka szklana
stłuczka szklana
stłuczka szklana
stłuczka szklana
stłuczka szklana
stłuczka szklana
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
zielony
biały
zielony
biały
Zielony
Żółty
Żółto-czarny

0,80
0,80
2,50
2,50
0,12
0,12
0,01
0,08

Plastik
makulatura
aluminium
szkło białe
szkło kolorowe

czerwony
zielony
żółty
biały
niebieski

120
120
120
80
80

2 Boguchwała

IGLO
IGLO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

20
31
16
3

szkło białe
szkło kolorowe
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
Zielony
Żółty
Żółto-czarny

1,50
1,50
0,01
0,08

plastik
szkło białe
szkło kolorowe

żółty
biały
zielony

110
110
110

3 Chmielnik

IGLO
IGLO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

3
3
8
3

szkło białe
szkło kolorowe
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
Zielony
Żółty
Żółto-czarny

1,50
1,50
0,01
0,08

makulatura
szkło
plastik
aluminium

niebieski
biały
żółty
pomarańczowy

120
80
120
120

4 Czarna

Indywid. wzór
Indywid. wzór

4
4
4
3
2
3
9
3

makulatura
plastik
szkło białe
szkło kolorowe
szkło białe i kolorowe
metale
zużyte baterie
zużyte baterie

niebieski
żółty
biały
zielony
biało- zielony
Szary
Żółty
Żółto-czarny

2,20
2,20
2,60
1,50
1,50
1,50
0,01
0,08

plastik
makulatura
metal
szkło kolorowe
szkło białe

żółty
niebieski
czerwony
zielony
biały

110
110
110
110
110

5 Czudec 16
5

szkło białe i kolorowe
szkło kolorowe

biało – zielony
zielony

2,50
2,50

szkło białe
szkło kolorowe

biały
zielony

120
120
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Indywid. wzór
Indywid. wzór

2
2
5
3
4
9
3

szkło białe
aluminium
plastik
metal
makulatura
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
szary
żółty
niebieski
Niebieski
Żółty
Żółto-czarny

2,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,01
0,08

makulatura
metal
plastik

niebieski
czerwony
żółty

120
120
120

6

Dynów gmina

IGLO
IGLO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

2
2
13
3

szkło kolorowe
szkło białe
zużyte baterie
zużyte baterie

zielony
Biały
Żółty
Żółto-czarny

1,50
1,50
0,01
0,08

plastik
szkło białe
szkło kolorowe
aluminium
makulatura
odzież używana

różowy
biały
niebieski
żółty
zielony
bezbarwny

120
80
80
120
80
120

7 Frysztak

IGLO
IGLO
Dwukomorowy
IGLO
Przerob. z 
konten. na odp. 
komunalne

IGLO
SM2.2
IGLO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

15
15
3
8
11

1
4
4
15
3

szkło kolorowe
szkło białe
szkło zmieszane
plastik
plastik

aluminium
metale
makulatura
zużyte baterie
zużyte baterie

zielony
biały
biało – zielony
żółty
żółty

popielaty
szary
Szary
Żółty
Żółto-czarny

1,50
1,50
1,50
2,00
1,10

1,50
1,50
2,20
0,01
0,08

plastik
szkło białe
szkło kolorowe

żółty
biały
zielony

120
60
60

8 Głogów Młp.

IGLO
IGLO
IGLO
IGLO
IGLO
„Racibórz”

8
8
3
3
3
4

szkło białe
szkło kolorowe
makulatura
plastik
metal
metal

biały
zielony
niebieski
żółty
szary
szary

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

szkło białe
szkło kolorowe
plastik

biały
zielony
żółty
brązowy

80
80
110
110
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IGLO
IGLO
Pingwin
Pingwin
SM2.2
SM2.2
Indywid. wzór
Indywid. wzór

1
1
1
1
4
4
14
3

szkło białe
szkło kolorowe
szkło białe
szkło kolorowe
plastik
makulatura
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
zielony
biały
zielony
żółty
Niebieski
Żółty
Żółto-czarny

2,50
2,50
0,80
0,80
2,20
2,20
0,01
0,08

9 Hyżne

IGLO
IGLO
SM
Racibórz
Indywid. wzór
Indywid. wzór

5
5
3
3
8
3

szkło białe
szkło kolorowe
makulatura
metale
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
zielony
niebieski
Popielaty
Żółty
Żółto-czarny

1,50
1,50
2,20
1,50
0,01
0,08

czerwony
niebieski
biały

80
80
80

10 Iwierzyce Indywid. wzór
Indywid. wzór

13
3

zużyte baterie
zużyte baterie

Żółty
Żółto-czarny

0,01
0,08

plastik
szkło kolorowe
szkło białe
makulatura

czerwony
niebieski
biały
zielony

120
120
120
120

11 Krasne

IGLO
IGLO
IGLO
IGLO
IGLO
POK – 11
Indywid. wzór
Indywid. wzór

1
12
13
1
1
6
10
3

szkło białe
szkło białe
szkło kolorowe
szkło białe
szkło kolorowe
plastik
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
biały
zielony
biały
zielony
Żółty
Żółty
Żółto-czarny

2,50
1,50
1,50
0,80
0,80
2,20
0,01
0,08

nie stosuje się

12 Lubenia

IGLO
IGLO
Siatkowy
Indywid. wzór
Indywid. wzór

19
4
16
4
3

szkło kolorowe
szkło białe
plastik
zużyte baterie
zużyte baterie

zielony
biały
Żółty
Żółty
Żółto-czarny

2,50
2,50
0,70
0,01
0,08

plastik
szkło białe
szkło kolorowe
aluminium
makulatura
odzież używana

różowy
biały
niebieski
żółty
zielony
bezbarwny

120
80
80
120
80
120

13 Łańcut gmina IGLO
IGLO

4
4

szkło białe
szkło kolorowe

biały
zielony

1,50
1,50

plastik
metal

żółty
pomarańczowy

120
80

50
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IGLO
Racibórz
Racibórz
SM2.2
Indywid. wzór
Indywid. wzór

23
7
5
7
14
3

szkło zmieszane
metal
makulatura
plastik
zużyte baterie
zużyte baterie

biało – zielony
popielaty
niebieski
Żółty
Żółty
Żółto-czarny

2,60
1,50
1,50
2,20
0,01
0,08

szkło kolorowe
szkło białe
makulatura

zielony
biały
niebieski

80
80
100

14 Niebylec

IGLO
IGLO
IGLO, siatkowe
IGLO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

14
2
38
2
15
3

szkło
metal
plastik
makulatura
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
pomarańczowy
żółty
Niebieski
Żółty
Żółto-czarny

1,10
1,10
1,10
2,20
0,01
0,08

szkło
aluminium
plastik
makulatura

biały
czerwony
różowy
niebieski

120
120
120
120

15 Rzeszów

IGLOO,ULE
SM2.2, Konten.
SM 2.2
Racibórz
Indywid. wzór
Indywid. wzór
Indywid. wzór

617
136
163
43
65
3
28

szkło białe i kolorowe
makulatura
plastik
Metal (aluminium)
zużyte baterie
zużyte baterie
zużyte baterie

biały/zielony
niebieski
Żółty
szary
Żółty
Żółto-czarny
Zielony

1,5, 1,1
2.2, 7

2,2
1,5

0,01
0,08
0,01

nie stosuje się

16 Rakszawa

IGLOO
IGLOO
IGLOO
IGLOO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

3
1
4
1
7
2

szkło białe
szkło białe
szkło kolorowe
szkło zmieszane
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
biały
zielony
biało – zielony
Żółty
Żółto-czarny

1,50
2,50
1,50
2,50
0,01
0,08

ogólnie dostępne bez oznakowania 110

17 Sokołów Młp.

Indywid. wzór
Indywid. wzór

6
6
7
6
7
18
3

szkło białe
szkło kolorowe
makulatura
plastik
metal
zużyte baterie
zużyte baterie

Żółty
Żółto-czarny

0,01
0,08

nie stosuje się

18 Strzyżów IGLOO
IGLOO

10
10

szkło białe
szkło kolorowe

biały
zielony

1,10
1,10

szkło
makulatura

biały
niebieski

120
120
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IGLOO
Przerob. z 
konten. na odp. 
zm.
IGLOO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

9
13

33
23
3

makulatura 
plastik

szkło zmieszane
zużyte baterie
zużyte baterie

niebieski
niebieski

Niebieski
Żółty
Żółto-czarny

1,10
1,10

1,10
0,01
0,08

plastik
aluminium

żółty
czerwony

120
120

19

Świlcza
Indywid. wzór
Indywid. wzór

28
28
28
19
3

plastik
szkło białe
szkło kolorowe
zużyte baterie
zużyte baterie

żółty
biały
zielony
Żółty
Żółto-czarny

1,2, 0,24
1,2, 0,24
1,2, 0,24

0,01
0,08

ogólnie dostępne bez oznakowania 
określającego przeznaczenie na 
grupę odpadów segregowanych

120

20 Trzebownisko

IGLO
IGLO
Indywid. wzór
Indywid. wzór

1
1
16
2

szkło białe
szkło kolorowe
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
Zielony
Żółty
Żółto-czarny

1,50
1,50
0,01
0,08

Brak danych

21 Tyczyn

IGLO
IGLO
Dzwon
IGLO
IGLO
Dzwon

IGLO
Racibórz
Indywid. wzór
Indywid. wzór

2
5
1
6
1
1
3
3
2
2
3
3
10
2

szkło białe
szkło białe
szkło białe
szkło kolorowe
szkło kolorowe
szkło kolorowe
makulatura
makulatura 
plastik
plastik
metal
metal
zużyte baterie
zużyte baterie

biały
biały
biały
zielony
zielony
zielony
niebieski
niebieski
żółty
żółty
szary
Popielaty
Żółty
Żółto-czarny

2,50
1,50
0,70
1,50
2,50
1,50
2,20
1,50
2,20
1,50
1,50
1,50
0,01
0,08

nie stosuje się

22 Wiśniowa

IGLO
IGLO

23
22
5
5

szkło białe
szkło kolorowe
makulatura
plastik

biały
zielony
niebieski
żółty

1,50
1,50
1,50
1,50

szkło białe
szkło kolorowe
makulatura
metal

biały
zielony
niebieski
czerwony

120
120
120
120
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Indywid. wzór
Indywid. wzór

5
13
3

metal
zużyte baterie
zużyte baterie

Popielaty
Żółty
Żółto-czarny

1,50
0,01
0,08

plastik żółty 120

23 Żołynia
IGLO
Indywid. wzór

5
7

szkło zmieszane
zużyte baterie biało – zielony

żółty
1,50
0,01

plastik
metal
szkło kolorowe
plastik
makulatura

żółty
czerwony
zielony
biały
niebieski

110
110
110
110
110

Źródło: Dane z Ankiet Gmin
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3.3.2.1. Odzysk surowców wtórnych 
W wyniku prowadzonej od 1993 roku zbiórki surowców wtórnych (rozpoczętej przez 

Miasto Rzeszów), wyraźnie zaznacza się tendencja wzrostu ilości odpadów zbieranych w sposób 
selektywny, a zwłaszcza opadów z tworzyw sztucznych i szkła (mapa nr I3). W roku 2003 zebrano 
w sumie 1 995,3 Mg/rok odpadów z selektywnej zbiórki (tabela nr 8).

Odzysk selektywnie zebranych z terenu ZK „WISŁOK” surowców wtórnych odbywa się 
za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm. 

Tab. 8. Ilość odpadów z selektywnej zbiórki zebranych z terenu z miast i gmin w 2003 
roku wg ankiet i na podstawie informacji z gminnych PGO

L.p. Nazwa 
miejscowości

Selektywna zbiórka
Szkło Makulatura Tworzywa 

sztuczne
Złom 
metali Baterie Razem 

[Mg/rok]
1 Błażowa 35,1 3,8 2,5 340,3 0,3 382
2 Boguchwała 54,0 0,0 5,8 0,0 0,2 60
3 Chmielnik 1,5 0,3 1,7 0,2 0,1 3,8
4 Czarna Łańcucka 14,2 1,5 2,1 4,1 0,0 21,9
5 Czudec 46,0 0,1 0,4 0,3 0,1 46,9
6 Dynów 9,8 4,2 1,8 2,6 0,2 18,6
7 Frysztak 40,0 0,5 2,0 0,5 0,4 43,4
8 Głogów Malopolski 83,4 33,2 11,1 7,3 0,2 135,2
9 Hyżne 19,5 0,1 1,5 0,1 0,2 21,4
10 Iwierzyce 0,0 1,5 0,0 0,0 0,2 1,7
11 Krasne 42,4 0,0 0,0 0,0 0,1 42,5
12 Lubenia 34,9 0,0 6,7 0,0 0,0 41,6
13 Łańcut Gmina 41,5 2,2 2,8 5,0 0,4 51,9
14 Niebylec 2,4 1,2 0,0 0,0 0,1 3,7
15 Rakszawa 31,6 8,5 2,2 78,7 2,5 123,5
16 Rzeszów 409,0 184,7 121,9 0,0 0,2 715,8
17 Sokołów Małopolski 9,4 4,2 0,7 9,0 0,3 23,6
18 Strzyżów 16,0 1,7 3,1 0,0 0,6 21,4
19 Świlcza 74,0 5,0 1,0 11,6 0,3 91,9
20 Trzebownisko 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
21 Tyczyn 32,5 1,3 2,2 0,0 0,3 36,3
22 Wiśniowa 65,9 9,4 6,0 7,0 0,2 88,5
23 Żołynia 10,3 3,0 4,7 1,6 0,0 19,6

Razem: 1 073,5 266,4 180,2 468,3 6,9 1 995,3

Makulatura,  po  opróżnieniu  pojemników  i  worków  przekazywana  jest  do  firm 
pośredniczących lub bezpośrednio do papierni zlokalizowanych poza terenem Związku.

Tworzywa  sztuczne w  nielicznych  przypadkach  są  konfekcjonowane,  a  następnie 
przekazywane do firm recyklerskich, jednak większość podmiotów gospodarczych prowadzących 
selektywną  zbiórkę  odpadów,  przekazuje  do  firm  recyklerskich  tworzywa  sztuczne  w  postaci 
zmieszanej. Skutkuje to tym, że ceny za tak przygotowane odpady są nieporównywalnie niższe niż 
cena  rynkowa  poszczególnych  ich  komponentów.  Aktualnie  na  terenie  Związku  funkcjonują 
nieliczne  firmy  recyklerskie  specjalizujące  się  w  przetwórstwie  wybranych  asortymentów 
odpadów, takich jak folie LDPE, opakowania z PP, PE i PET. 
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Stłuczka szklana z terenu związku jest zbierana przez podmioty prowadzące selektywną 
zbiórkę  na  terenie  poszczególnych  gmin,  bądź  bezpośrednio  przez  firmę  Recykling  Centrum 
Jarosław,  która  nieodpłatnie  przekazała  na  rzecz  Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  część 
pojemników służących do selektywnej zbiórki szkła bądź też wydzierżawiła je za symboliczną 
opłatą.

Odpady opakowaniowe z metalu są zbierane przez nieliczne podmioty. Spowodowane 
jest  to  niską  rentownością  tego  przedsięwzięcia  wynikającą  z  niewielkiej  ilość  odpadów 
opakowaniowych z metalu w strumieniu odpadów komunalnych. Ponadto wysoką ceną odpadów 
opakowaniowych z aluminium, powoduje że większość z nich jest zbierana przez „szperaczy” a 
następnie odsprzedawana do licznych punktów skupu metali kolorowych. 

Na terenie Miasta Rzeszowa znajduje  się  43 pojemniki na aluminium ale z racji  dużej 
liczby osób indywidualnie zbierających surowce wtórne (aluminium) należy rozważyć możliwość 
zmiany ich przeznaczenia (wszystkie metale bądź nawet plastik).

Lista firm odbierających surowce wtórne przedstawia załącznik nr 1.

3.3.3. Odpady wielkogabarytowe.
Zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych  w  sposób  zorganizowany  systematycznie 

odbywa  się  na  terenie  miasta  Rzeszowa.  Niektóre  gminy  wiejskie  również  zaczynają 
wprowadzać taką zbiórkę, ogłaszając terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych. Po ich 
wystawieniu w wytypowanych miejscach są one zazwyczaj odbierane za pomocą samochodów 
skrzyniowych. Usługa ta jest zazwyczaj bezpłatna dla mieszkańców.

3.4. Komunalne odpady z oczyszczania ścieków
W trakcie oczyszczania ścieków powstają następujące odpady; skratki, piasek i inne cząstki 

mineralne  z  piaskowników  oraz  z  czyszczenia  kanalizacji  opadowej,  przefermentowane
(w komorach WKF), odwodnione oraz zdezynfekowane (wapnem chlorowanym) osady ściekowe.

Zanieczyszczenia  rozpuszczone  i  stałe,  zawarte  w  surowych  ściekach,  w  procesie 
oczyszczania  ścieków są  zamieniane na osady ściekowe.  Szacuje  się,  że ich  dobowa objętość 
(m3/d) na oczyszczalni mechaniczno – biologicznej stanowi od 1 % do 3 % dobowego przepływu 
ścieków.

Osady powstające w poszczególnych urządzeniach są określane mianem osadów surowych. 
Dzielimy je na; surowe osady wstępne (wydzielane w części mechanicznej oczyszczalni), 

surowe osady wtórne (wydzielane w części biologicznej oczyszczalni), surowe osady chemiczne 
(wydzielane w procesach chemicznych).

Możliwe jest mieszanie osadów, które jest uzależnione od układu oczyszczania ścieków 
oraz sposobu rozwiązywania gospodarki odpadowej. 

Podczas procesów fizycznego i biologicznego oczyszczania ścieków wydzielane są osady 
organiczne (osady zwierające  duże ilości  związków organicznych 60 – 80 % s.m.),  natomiast 
osady wydzielane podczas procesów chemicznych są osadami mineralno – organicznymi lub tylko 
osadami  nieorganicznymi.  Ponieważ osady organiczne  surowe posiadają  zdolność  zagniwania, 
wymagają  stabilizacji  ich  składu  chemicznego.  Dzięki  temu  można  je  następnie  wykorzystać 
przyrodniczo  i  rolniczo,  składować  na  składowiskach  odpadów  lub  spalać.  Składowanie
i spalanie wymaga jednak ich maksymalnego odwodnienia.

Na  terenie  Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  funkcjonuje  20  oczyszczalni  ścieków 
wytwarzających razem wg danych z gmin w 2003 roku 44 332 Mg/rok odpadow z oczyszczalni 
ścieków [Tab. nr 9]. 
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Tab. 9. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie ZK „WISŁOK” 

Gmina Rodzaj oczyszczalni
Przepustowość 

oczyszczalni Ilość osadów
Stopień 

wilgotności 
osadów

[m3/d] [Mg/rok] [%]

Sposób zagospodarowania osadów pościekowych

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Błażowa mechaniczno - biologiczna 150 300 11 990 14 000 30 30 Wywożone na składowisko w 
Dynowie

Wywożone na składowisko w 
Dynowie

Boguchwała
Brak oczyszczalni ścieków – 
ścieki kierowane na 
oczyszczalnie do Rzeszowa

- - - - - - - -

Chmielnik biologiczna Typ LEMNA 480 850 33 28 10,5 10,5 magazynowane w stanie 
napowietrznym

odwadniane na poletku i 
wykorzystywane rolniczo na 
terenie oczyszczalni

Czarna mechaniczno - biologiczna 310 347 250 213,6 40 40 Wywożone na składowisko 
do Giedlarowej

Wywożone na składowisko do 
Giedlarowej

Czudec mechaniczno - biologiczna 280 446 350 340 b.d b.d do rekultywacji terenów do rekultywacji terenów

Dynów gmina Oczyszczalni należy do Miasta 
Dynowa

Frysztak mechaniczno - biologiczna 252 328 20 20 50 50 Wywożone na składowisko 
do Strzyżowa

Wywożone na składowisko do 
Strzyżowa i Dukli

Głogów 
Młopolski. mechaniczno - biologiczna 2001 2001 3 5,4 80 83 gromadzone na poletkach gromadzone na poletkach

Hyżne Brak oczyszczalni ścieków - - - - - - - -
Iwierzyce mechaniczno - biologiczna 200 200 12 13 26 26 wykorzystywane rolniczo wykorzystywane rolniczo

Krasne biologiczna 150 IGLO 
SBR

350 ELA 7 
MAX 51 91 25 25 Wywożone na składowisko Wywożone na składowisko

Lubenia biologiczno - chemiczna 300 300 14 28 40 40 Wywożone na składowisko Wywożone na składowisko

Łańcut gmina

Ścieki z terenu całej Gminy 
kierowane są na oczyszczalnie 
ścieków w Woli Dalszej, która 
jest administrowana przez 
Urząd Miasta Łańcuta

- - - - - - - -
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Niebylec

mechaniczno – biologiczna 
(Niebylec)     200 200

mechaniczno – biologiczna 
(Lutcza) 22 22

6 8 36 36 Wywożone na składowisko w 
Niebylcu

Wywożone na składowisko w 
Niebylcu

Rzeszów mechaniczno - biologiczna 75 000 75 000 23 260 29 585 11 20

Wykorzystywany do 
rekultywacji terenów 
górniczych – Jeziórko, do 
rekultywacji na terenie 
oczyszczalni ścieków, odbiór 
przez „PPUH ANOKOP”

Wykorzystywany do 
rekultywacji terenów 
górniczych – Jeziórko, odbiór 
przez „PPUH ANOKOP”, 
odbiór przez Rolniczo – 
wytwórczy kombinat 
Spółdzielczy w Dębnie.

Rakszawa
(podczyszczalnia –  stąd ścieki 
trafiają na oczyszczalnie do 
Woli Dalszej)

1200 1200 138 55 88 88 wykorzystywane rolniczo wykorzystywane rolniczo

Sokołów 
Młopolski. mechaniczno - biologiczna 800 1500 28 51 42 15 przykrywka na składowisku 

odpadów komunalnych

warstwa przekładki na 
składowisku odpadów 
komunalnych

Strzyżów mechaniczno – biologiczno - 
chemiczna 2 421 2 421 132 158 76 76

osady po odwodnieniu 
zagospodarowywane na 
składowisku w Strzyżowie

osady po odwodnieniu 
zagospodarowywane na 
składowisku w Strzyżowie

Świlcza

Trzebownisko

Lemna (miejsc. Łąka) 900 127 21 b.d b.d

Lemna (miejsc. Nowa Wieś) 1 800 74 111 b.d b.d

osad zgromadzony w stawie 
osadowym wykorzystywany 
jest po odwodnieniu i 
wapnowaniu do rekultywacji 
terenu pod uprawę wierzby 
energetycznej

osad zgromadzony w stawie 
osadowym wykorzystywany 
jest po odwodnieniu i 
wapnowaniu do rekultywacji 
terenu pod uprawę wierzby 
energetycznej

Tyczyn
Brak oczyszczalni ścieków – 
ścieki kierowane są na 
oczyszczalnie do Rzeszowa

- - - - - - - -

Wiśniowa biologiczna 200 200 20 2 20-50 20-50 Wywożone na składowisko 
do Dukli

Wywożone na składowisko do 
Dukli
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Żołynia

Mechaniczno-biologiczna ze 
wspomaganiem chemicznym 400 400 - 8 Odbierane przez MZK Leżajsk

Mechaniczno-biologiczna ze 
wspomaganiem chemicznym 160 160 - 12 Odbierane przez MZK Leżajsk
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Z informacji uzyskanych na podstawie ankiet, powstające osady ściekowe wykorzystywane 
są rolniczo, do rekultywacji terenów bądź deponowane na składowiskach odpadów. Oznacza to, 
że na terenie ZK „WISŁOK” nie istnieje jeden wspólny system zagospodarowania osadów 
pościekowych. Należy więc rozważyć możliwość prowadzenia wspólnej polityki 
zagospodarowania osadów pościekowych w oparciu o Regionalny System Zagospodarowania 
Osadów finansowany ze środków ISPA dla Związku Komunalnego „WISŁOK” realizowany przez 
MPWiK Rzeszów.

3.5. Odpady niebezpieczne

3.5.1. Odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  września  2001  r 

(Dz.U.01.112.1206)  w sprawie katalogu odpadów, do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w grupie odpadów komunalnych, zalicza się:
rozpuszczalniki - 20 01 13*

kwasy - 20 01 14*

alkalia - 20 01 15*

odczynniki fotograficzne - 20 01 17*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 20 01 19*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 20 01 21*

urządzenia zawierające freony - 20 01 23*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 - 20 01 26*

farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcza  i  żywice  zawierające  substancje 
niebezpieczne

- 20 01 27*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne - 20 01 29*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 20 01 31*

baterie, akumulatory, łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 16 06 01, 
16  06  02  lub  16  06  03  oraz  niesortowane baterie  i  akumulatory zawierające  te
baterie

- 20 01 33*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 20 01 35*

drewno zawierające substancje niebezpieczne - 20 01 37*

W zakresie  tej  grupy odpadów obowiązuje  rozporządzenie Ministra  Środowiska z  dnia 
13.05.2004 w sprawie warunków, w których uznaje się odpady za niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1 347) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003 w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948).

Na terenie gmin Związku Komunalnego „WISŁOK” nie prowadzi się zbiórki i ewidencji 
odpadów niebezpiecznych.  Wyjątek stanowią baterie  i  oleje  przepracowane,  które są  zbierane 
podczas  akcji  i  programów  organizowanych  przez  Referat  Edukacji  Ekologicznej  ZK 
„WISŁOK”. Zebrane oleje odpadowe z terenu Związku przekazywane są do instalacji odzysku 
(regeneracji) w Rafinerii Nafty Jedlicze oraz Rafinerii Jasło a zużyte baterie do firmy EKO-TOP.

Przyjmując za  Planem Gospodarki  Odpadami dla  Województwa  Podkarpackiego udział 
odpadów  niebezpiecznych  w  strumieniu  odpadów  komunalnych  oraz  strukturę  strumienia 
odpadów niebezpiecznych, dokonano orientacyjnego oszacowania ilości tych odpadów na terenie 
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Związku [Tab. Nr 10]. Wynika z niego, że największy udział w odpadach niebezpiecznych mają 
farby, tusze, kleje, lepiszcza i żywice oraz baterie i akumulatory.

Tab. 10. Ilość  odpadów  niebezpiecznych  w  strumieniu 
odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Związku w 2003 
roku 

Lp. Rodzaj odpadu Udział Ilość
[%] [Mg/rok]

1 Rozpuszczalniki 3 16,93
2 kwasy i alkalia 1 5,64
3 odczynniki fotograficzne 2 11,29
4 środki ochrony roślin 5 28,22
5 lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady  zawierające 

rtęć
5

28,22
6 urządzenia zawierające freony 3 16,93
7 oleje i tłuszcze 10 56,43
8 farby, tusze, kleje, lepiszcza, żywice 35 197,52
9 detergenty zawierające substancje niebezpieczne 5 28,22
10 leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4 22,57
11 baterie i akumulatory 12 67,72
12 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 10 56,43
13 drewno zawierające substancje niebezpieczne 5 28,22

Razem 100 564,33
Źródło: KPGO

Prawie  wszystkie  odpady  niebezpieczne  powstające  w  gospodarstwach  domowych 
kierowane są wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowiska. 

Schemat  funkcjonowania  istniejącego  systemu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych 
przedstawiono na rysunku [Rys nr 4]
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Rys. nr 4. Istniejący system zbierania odpadów niebezpiecznych na terenie Związku Komunalnego „WISŁOK”

ODPADY NIEBEZPIECZNE

„PODKARPACKI SYSTEM ZBIÓRKI ZUŻYTYCH 
BATERII”

MIESZKAŃCY ZWIĄZKU KOMUNALNEGO ‘WISŁOK”

POJEMNIKI O poj. 10 l 
USTAWIONE W 
SZKOŁACH NA 

TERENIE ZK 
„WISŁOK”

POJEMNIKI O POJ. 10 L 
ROZMIESZCZONE NA 

TERENIE MIASTA 
RZESZOWA

POJEMNIKI O POJ. 80 L 
ROZMIESZCZONE W 

PUNKTACH 
HANDLOWYCH, 

SZKOŁACH, 
URZĘDACH GMIN NA 

TERENIE ZK 
„WISŁOK”

POJEMNIKI NA OLEJ O POJ. 600 
L ROZSTAWIONE NA TERENIE 

20 GMIN ZK „WISŁOK” + 20 
POJEMNIKÓW NA 

OPAKOWANIA PO OLEJACH 
USTAWIONE NA STACJACH 

PALIW

RECYKLING
I

UTYLIZACJA

„PODKARPACKI SYSTEM ZBIÓRKI OLEII 
PRZEPRACOWANYCH”

ZBIÓRKA I 
TRANSPORT PRZEZ 
SPECJALISTYCZNE 

FIRMY

ZBIÓRKA I 
TRANSPORT  

PRZEZ 
SPECJALISTYCZNE 

FIRMY

SKŁADOWISKO

WORKI I POJEMNIKI I 
ODPADY ZMIESZANE
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3.5.1.1. System zbiorki zużytych baterii
Od 2003 roku na terenie gmin ZK „WISŁOK” funkcjonuje Podkarpacki System Zbiórki 

Zużytych  Baterii,  który  jest  kontynuacją  konkursów  „Łowcy  Baterii”  organizowanych  przez 
Związek od 2002 roku. System jest organizowany przy współpracy z Firmą EKO-TOP i w efekcie 
jego funkcjonowania w 2003 roku z terenu gmin związkowych zebrano 6 895, 7 kg zużytych 
baterii [Tab. Nr 4] a do maja 2004 roku około 12 ton. 

W dalszym ciągu planowany jest zakup dodatkowych  pojemników na baterie dla szkół i 
jednostek  handlowych,  oraz  rozstawienie  w  osiedlowych  pergolach  na  terenie  Rzeszowa  100 
pojemników zewnętrznych o  pojemności 10 l. 

3.5.1.2. System zbiorki zużytego oleju
Zbiórka  olejów  przepracowanych  prowadzona  była  do  roku  2003  przez  warsztaty 

samochodowe, firmy usługowe i sporadycznie stacje paliw. Nie istnieje jednak dostępna ewidencja 
zebranego  oleju  przepracowanego  w  2003  roku.  Podkarpacki  System  Zbiórki  Olejów 
Przepracowanych oparty o 20 pojemników przekazanych przez Konsorcjum zaczął funkcjonować 
od  początku 2004 roku.  Według  danych  Konsorcjum Olejów Przepracowanych  –  Organizacja 
Odzysku  S.A.  na  dzień  31  lipca  zebrano  2550  l  oleju  przepracowanego.  W  tabeli  nr  11 
przedstawiono adresy miejsc, w których zostały usytuowane pojemniki na oleje przepracowane, 
wraz z pojemnikami na opakowania po olejach.

Tab. 11. Adresy  miejsc,  w  których  zostały  usytuowane  pojemniki  na  oleje 
przepracowane, wrazz pojemnikami na opakowania po olejach.

L.p. Gmina Lokalizacja
1 Błażowa Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 60
2 Boguchwała Stacja Paliw, ul Przemysłowa 1 w Boguchwale
3 Chmielnik Firma Usługowo-Handlowa „HYDROLKOP”, Chmielnik 308 a
4 Czarna Stacja benzynowa, Pogwizdów 291
5 Czudec Stacja Paliw w Czudcu, ul. Strumykowa 3
6 Dynów gmina Wyręby 21, 36-065 Dynów
7 Frysztak GS „SCh” we Frysztaku, ul M.Frysztackiego 35, 38-130 Frysztak
8 Głogów Małopolski Baza ZGK i M w Głogowie Młp
9 Hyżne stacja paliw w Hyżnem
10 Iwierzyce Stacja CPN w Sielcu
11 Krasne Kazimierz Szałęga 36-007 Krasne 579
12 Lubenia Zakład Naprawy Pojazdów Samochodowych, Lubenia 7
13 Łańcut gmina RGJ OKTAN S.C. Czapkowski,Czapkowska i Reizer w Wysokiej
14 Niebylec Plac koło Remizy OSP w Niebylcu
15 Rzeszów brak pojemnika
16 Rakszawa AUTO-MECHANIKA, Piotr Czado, 37-111 Rakszawa 290
17 Sokołów Małopolski PPH „JANBO” SP z o. o., 36-050 Sokołów Młp., ul .Lubelska 60,
18 Strzyżów PGK i M sp. z o. o., ul. Południowa 3
19 Świlcza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
20 Trzebownisko brak pojemnika
21 Tyczyn Henryk i Zbigniew Szydełko, ul. Grunwaldzka 82.
22 Wiśniowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 38-124 Wiśniowa 92
23 Żołynia brak pojemnika
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3.5.2. Odpady zawierające azbest
Na podstawie art.  160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo ochrony środowiska, 

azbest  został  zaliczony  do  substancji  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  środowiska.  
W  związku  z  tym  zabronione  jest,  za  wyjątkiem  przypadków  określonych  w  ustawie, 
wprowadzanie go do obrotu lub ponowne wykorzystywanie. Azbest powinien też być sukcesywnie 
eliminowany ze środowiska, a wszystkie czynności związane z jego przemieszczaniem powinny 
przebiegać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

Azbest  jest  włóknem  naturalnym.  Ze  względu  na  swoje  właściwości  (odporność  na 
wysokie  temperatury,  działanie  mrozu,  działanie  kwasów  oraz  wysoką  elastyczność,  dobre 
właściwości  mechaniczne  i  małe  przewodnictwo cieplne)  znalazł  on  szerokie  zastosowanie  w 
różnych gałęziach przemysłu jednak co najmniej 85 % wytworzonego azbestu zastosowano do 
produkcji wyrobów budowlanych – szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, rur, kształtek itp. 
Ocenia się, że po wojnie na teren Polski sprowadzono około 2 mln. ton azbestu, z czego większość 
została  wykorzystana  do  produkcji  płyt  azbestowo  –  cementowych.  Sam  azbest  został  zaś 
zaliczony do  substancji  rakotwórczych.  Szczególne  groźne  dla  zdrowia  jest  wchłaniane  drogą 
oddechową włókien respirabilnych a więc takich które są dłuższe od 5 mm, o średnicy mniejszej 
od  3  mm  i  o  stosunku  długości  do  średnicy  większym  od  trzech.  Właściwe  postępowanie 
skutecznie jednak ogranicza ryzyko zachorowań w związanych z ekspozycją na włókna azbestu.

Zaliczenie  azbestu  do  substancji  szczególnie  niebezpiecznych  powoduje  zaliczenie 
odpadów posiadających go w swoim składzie do odpadów niebezpiecznych. 

Według  dostępnych  danych,  jedynie  Gmina  Łańcut  posiada  projekt  planu 
zagospodarowania  eternitu  i  samodzielnie  wydatkuje  środki  na  ten  cel.  Szacowaną  ilość  [m2] 
eternitu (na podstawie ankiet) zidentyfikowaną w gminach przedstawia tabela nr 12.

Tab. 12. Powierzchnia dachów pokryta eternitem na terenie 
gmin ZK ”WISŁOK”

L.p. Gmina Powierzchnia dachów pokryta eternitem
[m2]

1 Błażowa 2 000
2 Boguchwała 211 041
3 Chmielnik 86 990
4 Czarna 20 000
5 Czudec b.d.
6 Dynów gmina 60 000
7 Frysztak 22 000
8 Głogów Młp. 90 000
9 Hyżne 250 000
10 Iwierzyce b.d.
11 Krasne 60 000
12 Lubenia 21 600
13 Łańcut gmina 173 969
14 Niebylec 10 000
15 Rzeszów b.d.
16 Rakszawa 840
17 Sokołów Młp. 10 500
18 Strzyżów 134 000
19 Świlcza b.d.
20 Trzebownisko 130 000
21 Tyczyn 300 000
22 Wiśniowa 77 026

63



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

23 Żołynia b.d.
SUMA 1 659 966

Źródło: Ankiety Gmin

3.6. Inne odpady problemowe ważne z punktu widzenia gminy

3.6.1. Odpady medyczne i weterynaryjne
Podstawowym  źródłem  odpadów  medycznych  są  zabiegi  z  zakresu  profilaktyki, 

diagnozowania  oraz  lecznictwa  medycznego.  Największy  problem  stanowią  tu  tzw.  odpady 
specyficzne, a w szczególności zanieczyszczone drobnoustrojami zużyte materiały opatrunkowe, 
sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne 
odpady  ze  szpitali  i  oddziałów  zakaźnych.  Brak  jest  danych  statystycznych  odnośnie  ilości 
przekazanych do utylizacji odpadów tej grupy, dla opisywanego terenu.

3.6.2. Pojazdy wycofane z eksploatacji
Wycofywane z eksploatacji pojazdy samochodowe pochodzące z terenu związku trafiają w 

większości do tzw. auto - złomów, w których demontaż prowadzony jest często z naruszeniem 
podstawowych zasad ochrony środowiska.

Udział  samochodów  osobowych  wycofywanych  z  eksploatacji  w  województwie 
podkarpackim kształtuje  się  na poziomie  1,1 – 1,8% wszystkich zarejestrowanych pojazdów.  
Na terenie Związku w roku 2003 zarejestrowanych było około 102 773 pojazdy, z których wg 
szacunków  wycofano  z  eksploatacji  około  1  490  szt.  Szczegółowe  dane  w  tym  względzie 
przestawia Tab. Nr 13:

Tab. 13. Ilość wraków samochodowych wycofanych z 
eksploatacji w 2003 r. oraz informacje o ilości zakładów na 
terenie ZK ”WISŁOK” przyjmujących samochody wycofane z 
eksploatacji (dane wg ankiet)

L.p. Gmina
Ilość pojazdów 
wycofanych z 
eksploatacji 

Ilość 
autozłomów na 
terenie gminy

1 Błażowa 32 b.d.
2 Boguchwała 160 b.d.
3 Chmielnik 32 0
4 Czarna 40 b.d.
5 Czudec b.d.1 0
6 Dynów gmina 22 b.d.
7 Frysztak b.d.1 2
8 Głogów Małopolski 106 1
9 Hyżne 20 b.d.
10 Iwierzyce 159 1
11 Krasne 92 b.d.
12 Lubenia 42 b.d.
13 Łańcut gmina 56 4
14 Niebylec b.d.1 3
15 Rzeszów 331 1
16 Rakszawa 27 0
17 Sokołów Małopolski 195 0
18 Strzyżów 1971) 1
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19 Świlcza 122 b.d.
20 Trzebownisko 102 6
21 Tyczyn 80 b.d.
22 Wiśniowa b.d.1 0
23 Żołynia 21 0

1) dane dotyczą całego Powiatu Strzyżowskiego

3.6.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym
Odpady  wytwarzane  w  dużych  zakładach  przemysłowych  są  poddawane  procesowi 

odzysku we własnych instalacjach lub przekazywane do instalacji zewnętrznych. Całkowite ilości 
odpadów z sektora gospodarczego zostały podane w Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowych 
Planach Gospodarki Odpadami. 

3.7. Zbiórka i transport odpadów niebezpiecznych 
Zbiórka  odpadów  musi  być  prowadzona  w  sposób  uniemożliwiający  ich  negatywne 

oddziaływanie na środowisko.
Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 27 kwietnia 2001 r) oraz 

Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r), odpady 
powstające w obiektach przemysłowych powinny być gromadzone selektywnie (w zależności od 
dalszego postępowania z nimi), a następnie w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku. 
Pozostałe  odpady  (nie  nadające  się  do  odzysku)  należy  unieszkodliwiać  z  uwzględnieniem 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

Sam sposób transportu jest  ściśle  uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany przez 
odpowiednie  przepisy  Ustawy  o  odpadach (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  628  z  27  kwietnia  2001  r). 
Posiadacz  odpadów,  który  prowadzi  działalność  w  zakresie  ich  transportu  jest  zobowiązany 
uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. Musi on również przestrzegać przepisów 
o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Transport  odpadów  z  miejsc  ich  powstawania/zbiórki  do  miejsc  odzysku  lub 
unieszkodliwiania powinien być realizowany z wykorzystaniem środków transportu; właścicieli 
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania oraz specjalistycznych firm transportowych.

Prawie  wszystkie  odpady  poprodukcyjne  i  niebezpieczne  z  sektora  gospodarczego  są 
odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne firmy np. F.U.H. EKO-TOP w Rzeszowie, Raf-
Ekologię, Jednostkę Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. 

3.8. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie Związku są w większości unieszkodliwiane 

przez F.U.H. EKO-TOP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Firma ta wykorzystuje do tego celu 
instalację do termicznej utylizacji odpadów z odzyskiem energii o mocy nominalnej 287,5 kg/h. 
Zachodzący w niej proces spalania odpadów odbywa się w piecu obrotowym z komorą dopalania. 
Powstałe w ten sposób gazy są następnie oczyszczane w trzystopniowym procesie pozwalającym 
spełnić  wymagania  zawarte  w  rozporządzeniu  w  sprawie  standardów  emisyjnych  z  instalacji
(Dz. U. Nr 163, poz. 1 584 z 2003 r).

Działanie  instalacji  jest  na  bieżąco  monitorowane,  co  pozwala  na  stałe  zapewnienie 
należytej ochrony środowiska. 
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Firma  EKO-TOP  prowadzi  również  pośrednictwo  w  gospodarowaniu  odpadami, 
przyjmując je, gromadząc, a następnie przekazując do unieszkodliwiania w innych zakładach na 
terenie kraju. 

W  przypadku  odpadów  medycznych  jedyną  instalacją  w  pełni  przygotowana  do  ich 
unieszkodliwiania jest ta zlokalizowana w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie.  Wykorzystuje  ona  urządzenie  typu  rotoklaw  firmy  BRAVO-HOSPITAL, 
umożliwiające sterylizację odpadów w ilości 500 Mg/rok. Przetworzone przy jej pomocy odpady 
nie stanowią już zagrożenia epidemiologicznego i  są deponowane na składowisku odpadów w 
Młynach. Część odpadów medycznych trafia jednak bezpośrednio na składowisko do Kozodrzy, 
Młynach i Sigiełkach wraz z odpadami typu komunalnego.

Odpady  zwierzęce  stanowiące  „materiał  niskiego  ryzyka”  są  dostarczane  do 
Przedsiębiorstwa SARIA w Przewrotnem, wykorzystującego technologię firmy STARK-DUKE, 
zaś  „materiał  szczególnego ryzyka  –  SMR” oraz  padłe  zwierzęta  są  utylizowane w zakładzie 
utylizacyjnym w Leżachowie koło Przeworska. 

Inne  instalacje  wykorzystywane  do  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych 
powstających na  terenie Związku a zlokalizowane poza terenem województwa podkarpackiego 
wymieniono w Tab.14.

Tab.  14.  Inne  instalacje  do unieszkodliwiania  odpadów niebezpiecznych (wg Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego)
Lp. Nazwa firmy Rodzaj unieszkodliwianego odpadu

1 „ORZEŁ BIAŁY” S.A., Bytom akumulatory ołowiowe

2 Spalarnia  Firmy  LOBBE  sp.  z  o.o., 
Dąbrowa Górnicza

substancje  organiczne  nie  zawierające  chlorowców,  zużyte 
chemikalia

3 MAYA sp. z o.o., Międzyrzecz Podlaski Zużyte źródła światła

4 Zakłady  Sanitarne  Kraków  Spalarnia 
odpadów medycznych, Kraków Odpady medyczne

5 ALGADER Hoffman s.j., Warszawa Zużyty sprzęt elektroniczny i AGD

6 Jednostka  Ratownictwa  Chemicznego 
sp. z o.o. w Tarnowie

Zagospodarowanie  oraz  unieszkodliwianie 
niepełnowartościowych  chemikaliów  i odpadów 
fotograficznych

7 BATERPOL sp. z o.o. Świętochłowice Zużyte akumulatory ołowiowe
8 REBA O.O. S.A. – Warszawa Zużyte baterie

3.9. Podsumowanie i uwagi końcowe w tym identyfikacja problemów
W 2003 roku na terenie ZK „WISLOK” zebrano ogółem 80 618,3 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych)  odpadów komunalnych,  1  998,4  Mg odpadów opakowaniowych  z  selektywnej 
zbiorki, 6,9 Mg baterii oraz wytworzono 44 332,0 Mg osadów ściekowych.

Analiza stanu istniejącego pozwala stwierdzić, że jest on daleki od optymalnego, zarówno 
w zakresie odpadów opakowaniowych jak również niebezpiecznych, pomimo że gminy prowadzą 
podobne systemy zagospodarowania odpadów, szczegółowe rozwiązania są bardzo różne. Część z 
gmin realizuje swoje ustawowe obowiązki za pomocą własnych zakładów budżetowych, inne zaś 
(mniej liczne) obowiązek ten scedowały na podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia zbiorki odpadów. Należy przypuszczać, że znaczny procent odpadów 
zdeponowano na nielegalnych składowiskach  lub spalono w domowych piecach.  Z pewnością 
jednak w najbliższym czasie wyegzekwowane zostaną zapisy Ustawy o utrzymaniu porządku i 
czystości  w  gminie  nakazujące  właścicielom  wszystkich  posesji  zawarcie  umów  na  wywóz 
nieczystości stałych. Powinno to ograniczyć ilość niewłaściwie zagospodarowywanych odpadów. 
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Prowadzenie  selektywnej  zbiorki  odpadów,  stanie  się  wtedy jedyną  możliwością  ograniczenia 
wydatków na pozbywanie się odpadów komunalnych.

Obecnie, z uwagi na niską rentowność workowy system selektywnej zbiorki odpadów jest 
słabo  rozpowszechniony i  stosuje  się  go  wyłącznie  przy  posesjach  o  dogodnym całorocznym 
dojeździe.  System  pojemników  do  selektywnej  zbiorki  jest  lepiej  rozwinięty  ale  z  uwagi  na 
znaczące niedogodności dla mieszkańców jednocześnie mało wydajny. 

System selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych funkcjonuje wyłącznie w zakresie 
pojemników  na  oleje  przepracowane  i  baterie,  rozstawione  przy  współudziale  Związku 
Komunalnego „WISŁOK”. Biorąc jednak pod uwagę jego zakres, zasięg i dostępność, należy go 
uznać za wysoce niezadowalający.

Podsumowując  wyniki  ankiet,  konsultacji  prowadzonych  w  gminach  i  rozmów  z 
mieszkańcami,  problemy  wszystkich  gmin  ZK  „WISŁOK”  dotyczące  odpadów  są  bardzo 
podobne. Są to:
- brak jednego wspólnego systemu postępowania z odpadami,
- zbyt mały procent mieszkańców objęty systemem wywozu odpadowe, około 50 %
- zbyt mały procent mieszkańców objęty systemem segregacji,
- brak  systemu segregacji  przeterminowanych  leków i  środków  ochrony  roślin  jak  również 

opakowań po nich, 
- bardzo mały odzysk surowców wtórnych,
- brak jednolitego oznakowania (koloru) worków, pojemników,
- brak monitoringu przepływu odpadów,
- brak „bazy danych” o ilości, rodzaju, jakości, itd. powstających odpadów na terenie ZK 

„WISŁOK”,
- różnice w kosztach odbioru odpadów przez tego samego przewoźnika w różnych gminach,
- brak współpracy pomiędzy firmami zajmującymi się wywozem odpadów,
- niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców,
- ciągle powstające nielegalne składowiska odpadów („dzikie wysypiska”). Powstają pomimo 

wyraźnego zakazu - tablice informacyjne,
- brak stacji przeładunkowych odpadów, w firmach obsługujących gminy

Analizując  opisany  powyżej  stan  gospodarki  odpadami,  należy  stwierdzić,  że 
utrzymywanie  w  dalszym  ciągu  obecnej  sytuacji,  w  krótkim  czasie  spowoduje  niemożność 
realizacji na terenie ZK „WISŁOK” w KPGO i WPGO, a w szczególności przyjętych na siebie 
przez  Polskę  obowiązków  w  zakresie  poziomów  odzysku  odpadów  opakowaniowych  i 
poużytkowych. Może to w konsekwencji spowodować ograniczenie dostępności gmin do unijnych 
środków pomocowych, a nawet spowoduje nałożenie na Polskę kar finansowych.

Podobieństwo problemów odpadowych  występujących  na  terenie  poszczególnych  gmin 
stwarza  jednak  możliwość  uregulowania  gospodarki  odpadami  wspólnymi  siłami  przy  ścisłej 
współpracy  Związku.  Jako  jednostka  powołana  m.in.  do  realizacji  wspólnych  inicjatyw 
samorządów  oraz  mogąca  przejmować  niektóre  obowiązki  gmin  mógłby  on  koordynować 
wszystkie  zadania  prowadzące  do  polepszenia  sytuacji  w  sektorze  gospodarki  odpadami 
pozwalając.
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4. PROGNOZA  ZMIAN  W  GOSPODARCE  ODPADAMI
(DO 2015 ROKU)

4.1. Zmiany demograficzne
Główny wpływ na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku, będzie 

miała liczba mieszkańców, oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, zależne od 
rozwoju społeczno – gospodarczego.

Oszacowanie  liczby  mieszkańców  terenu  Związku  do  2015  roku  jest  trudne.  Różne 
niezależne  źródła  podają  rozbieżne  prognozy,  natomiast  obserwowane  obecnie  zmiany 
demograficzne w sposób znaczny odbiegają od wcześniejszych prognoz [Tab. nr 15]. 

Tab. 15. Zestawienie prognoz demograficznych średniorocznych wg różnych źródeł

Źródło danych
Prognozy 

demograficzne
Miasto Wieś

Na podstawie danych faktycznych z lat 2000 do 2003  wg rocznika statystycznego 
województwa podkarpackiego -1,211 -0,096

Wg GUS (Źródło; wytyczne do sporządzania Planów gospodarki odpadami) 0,242 -0,012
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadam 0,382 0,057
Przyjęta średnia -0,268 -0,017

Na potrzeby niniejszego  opracowania  przyjęto  średni  oszacowany współczynnik  zmian 
demograficznych,  odniesiony  do  prognoz  GUS  (łącznie  z  migracją  ludności),  danych 
statystycznych  województwa  podkarpackiego,  oraz  wskaźników  przyjętych  w  wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami.

Zgodnie z założeniami prognozy demograficznej przewiduje się że 2015 roku:
- ujemny przyrost ludności o 2,8 %, spowoduje zmniejszenie liczby mieszkańców z 433 439 w 

2003 roku do 421 150 w roku 2015 czyli o 12 289 osób,
- liczba mieszkańców terenów miejskich zmaleje o 3,4 %, tj. z 226 248 w 2003 roku do 218 491 

w roku 2015, tj o 7 757 osób,
- liczba ludności wiejskiej zmaleje z 207 191 w 2003 roku do 202 658, tj. o 4 533 osoby, czyli 

około 2,2 %,
- obserwowane  będzie  wyższe  tempo  zmniejszania  się  liczby  mieszkańców  miast,  oraz 

zmniejszanie się liczby mieszkańców terenów wiejskich,
- w  prognozowanym  2015  roku  ludność  na  terenach  miejskich  stanowić  będzie  51,9  %, 

natomiast wiejskich 48,1 % ogółu ludności terenu Związku,
- saldo migracji  wewnętrznej i  zewnętrznej (zagranicznej) wyniesie około 103 osoby, w tym 

około 60 w miastach i 43 na wsi.
Cechami charakteryzującymi rozwój demograficzny w latach 2004 – 2015 będzie wolny 

spadek liczby mieszkańców, większy w miastach, mniejszy na wsi. W związku z otwarciem się dla 
Polaków rynków pracy w krajach unijnych, należy się liczyć z dodatkowym, często czasowym, 
spadkiem liczby mieszkańców.

Zmianom ulegnie  średnia  liczba  mieszkańców na  gospodarstwo domowe,  która  będzie 
sukcesywnie maleć. Czynnik ten będzie uzależniony od wzrostu wskaźnika urbanizacji.

Szczegółowe prognozy zmiany liczby ludności na terenie Związku przedstawiono w tabeli 
[Tab. 16.]
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Tab. 16. Prognoza stanu ludności na terenie ZK „WISŁOK” 

L.p. Gmina

Liczba mieszkańców

Za
bu

do
w

a 
w

ie
lo

ro
dz

in
na

Za
bu

do
w

a 
je

dn
or

od
zi

nn
a

R
A

ZE
M Prognoza liczby mieszkańców w poszczególnych latach

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Błażowa 408 10 315 10 723
2 Głogów Malopolski 768 16 786 17 554
3 Rzeszów 116 023 43 920 159 943
4 Sokołów Małopolski 1 354 15 302 16 656
5 Strzyżów 4 016 17 356 21 372 G

m
in

y 
m

ie
js

ki
e 10666 10637 10609 10580 10552 10523 10495 10467 10439 10411 10383 10355

17460 17413 17367 17320 17274 17227 17181 17135 17089 17043 16998 16952
159087 158661 158235 157811 157388 156966 156546 156126 155708 155291 154874 154459
16567 16522 16478 16434 16390 16346 16302 16259 16215 16172 16128 16085
21258 21201 21144 21087 21031 20974 20918 20862 20806 20750 20695 20639

6 Boguchwała 2 136 18 582 20 718
7 Chmielnik 71 6 181 6 252
8 Czarna Łańcucka 202 10 636 10 838
9 Czudec 40 11 704 11 744
10 Dynów 2 367 5 085 7 452
11 Frysztak 175 10 594 10 769
12 Hyżne 46 6 795 6 841
13 Iwierzyce 0 7 345 7 345
14 Krasne 244 13 404 13 648
15 Lubenia 64 6 381 6 445
16 Łańcut Gmina 602 19 473 20 075
17 Niebylec 1 160 9 670 10 830
18 Rakszawa 194 7 123 7 317
19 Świlcza 0 18 401 18 401
20 Trzebownisko 703 17 432 18 135
21 Tyczyn 180 14 936 15 116
22 Wiśniowa 321 8 164 8 485
23 Żołynia 28 6 752 6 780

G
m

in
y 

w
ie

js
ki

e
20648 20613 20577 20542 20508 20473 20438 20403 20368 20334 20299 20265
6231 6220 6210 6199 6189 6178 6167 6157 6147 6136 6126 6115

10801 10783 10764 10746 10728 10710 10691 10673 10655 10637 10619 10601
11704 11684 11664 11645 11625 11605 11585 11566 11546 11526 11507 11487
7427 7414 7401 7389 7376 7364 7351 7339 7326 7314 7301 7289

10732 10714 10696 10678 10660 10642 10623 10605 10587 10569 10551 10533
6818 6806 6795 6783 6772 6760 6749 6737 6726 6714 6703 6691
7320 7308 7295 7283 7270 7258 7246 7233 7221 7209 7197 7184

13602 13579 13555 13532 13509 13486 13463 13441 13418 13395 13372 13349
6423 6412 6401 6390 6380 6369 6358 6347 6336 6325 6315 6304

20007 19973 19939 19905 19871 19837 19804 19770 19736 19703 19669 19636
10793 10775 10757 10738 10720 10702 10684 10665 10647 10629 10611 10593
7292 7280 7267 7255 7243 7230 7218 7206 7194 7181 7169 7157

18338 18307 18276 18245 18214 18183 18152 18121 18091 18060 18029 17998
18073 18043 18012 17981 17951 17920 17890 17859 17829 17799 17768 17738
15065 15039 15013 14988 14962 14937 14912 14886 14861 14836 14811 14785
8456 8442 8427 8413 8399 8385 8370 8356 8342 8328 8314 8299
6757 6745 6734 6723 6711 6700 6688 6677 6666 6654 6643 6632
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RAZEM 131 102 302 337 433 439
Gminy miejskie 122 569 103 679 226 248
Gminy wiejskie 8 533 198 658 207 191

431 524 430 570 429 618 428 668 427 721 426 776 425 832 424 891 423 953 423 016 422 082 421 150
225 037 224 434 223 832 223 232 222 634 222 038 221 442 220 849 220 257 219 667 219 078 218 491
206 487 206 136 205 786 205 436 205 087 204 738 204 390 204 042 203 696 203 349 203 004 202 658
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4.2. Prognozy dla odpadów komunalnych

4.2.1. Szacunki ilości wytworzonych odpadów na terenie Związku w 2003 roku
Celem  określenia  zapotrzebowania  na  poszczególne  instalacje  gospodarki 

odpadami,  w  niniejszym  rozdziale  przedstawiono  prognozę  zmian  w  zakresie  ilości 
wytwarzanych odpadów.

Szacunki  przyszłych  poziomów  (oraz  poziom  bazowy  dla  2003  roku)  zostały 
dokonane  w  oparciu  o  prognozy  demograficzne  i  teoretyczne  współczynniki 
charakterystyczne  dla  danego  typu  zabudowy  (np.  zabudowa  zwarta  wielorodzinna, 
rozproszona, jednorodzinna i zagrodowa) oraz typu administracyjnego (miejski i wiejski). 
Wyliczenie poziomu bazowego dla 2003 roku nie może być oparte o wykazane w ankietach 
gmin ilości unieszkodliwionych odpadów ponieważ lokalne samorządy nie dysponują pełną 
ewidencją  odpadów (znaczna ilość  odpadów nie  podlega  rejestrowanym  procesom ich 
unieszkodliwiania lub recyklingu i jest spalana w domowych piecach CO lub na wolnym 
powietrzu,   indywidualnie  kompostowana  i  przeznaczana  do  skarmiania  zwierząt, 
nielegalnie zakopywana na terenie posesji i  wywożona na nielegalne składowiska odpadów 
bądź wyrzucana do rzek.

W  prowadzonych  szacunkach  uwzględniono  też  czynniki  gospodarcze,  mogące 
mieć wpływ na prognozowaną ilość odpadów wytwarzanych w przyszłości,  tj.  do roku 
2015.

Na podstawie analizy danych z lat 2000 – 2002 określono następujące wskaźniki:
- liczbę zatrudnionych     spadek o około 2,3%
- przeciętne miesięczne wynagrodzeni     wzrost o około 9,1%
- przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym    wzrost o około 8,3%
- dochody do dyspozycji brutto w  gospodarstwach domowych     wzrost  o  około 

25,1%
- Produkt Krajowy Brutto  

3,9%
Na  wielkość  jednostkowego  wskaźnika  nagromadzenia  odpadów  wpływ  ma 

również wiele  innych czynników, np.  wzrost  świadomości ekologicznej,  w tym między 
innymi  korzystanie  z  opakowań  wielokrotnego  użytku,  stosowanie  technologii  nisko 
odpadowych  w  powstających  firmach  i  modernizowanych  liniach  technologicznych, 
prawidłowe gospodarowanie surowcami odpadowymi, itp.

Analiza  powyższych  czynników,  pozwoliła  (za  literaturą)  przyjąć  założenie,  że 
jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów w latach jest zbliżony do wskaźnika PKB. 
Biorąc  pod  uwagę  kwestię  integracji  Polski  z  Unią  Europejską  i  możliwość  dalszego 
rozwoju  gospodarczego,  przyjęto,  że  wzrost  jednostkowego  wskaźnika  nagromadzenia 
odpadów będzie zbliżony do aktualnego współczynnika PKB, tj. ok. 3,5 %. Oszacowane w 
ten  sposób  ilości  odpadów  wytworzonych  na  terenie  ZK  „WISŁOK”  w  2003  roku 
zestawiono w tabeli [Tab.17]. Jak wynika z wyliczenia w tabeli nr 17, szacunkowa ilość 
odpadów wytworzonych  na  terenie  Związku  w  2003  r.  wyniosła  96  259,6  Mg.  Około
83,7  %  tej  ilości  zostało  zebranych  i  przekazanych  do  unieszkodliwienia  lub 
wykorzystania.

Tab. 17. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miast 
i gmin w 2003 roku [Mg] 
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L.p. Źródła powstawania odpadów

Przyjęty 
wskaźnik 

nagromadzenia 

Ilość odpadów 
wytworzonych Razem

[kg/M/rok] [Mg/rok]
miasto wieś miasto wieś

1. odpady z gospodarstw domowych średnio; 140 70 31 674,7 14 503,4 46 178,1
1.1. • zabudowa jednorodzinna 120 60 27 149,8 12 431,5 39 581,3
1.2. • zabudowa wielorodzinna 160 80 36 199,7 16 575,3 52 775,0
2. odpady z obiektów infrastruktury 110 45 24 887,3 9 323,6 34 210,9
3. odpady wielkogabarytowe 20 15 4 525,0 3 107,9 7 632,9
4. odpady z ogrodów i parków 12 5 2 715,0 1 036,0 3 751,0
5. odpady z czyszczenia ulic i placów 15 0 3 393,7 0,0 3 393,7

6. odpady  niebezpieczne  wchodzące  w 
strumień odpadów komunalnych 3 2 678,7 414,4 1 093,1

Razem 300,0 137,0 67 874,4 28 385,2
Ogółem 96 259,6

Źródło: wg wskaźników KPGO

Prognoza  ilości  produkowanych  odpadów  komunalnych  uwzględniać  musi 
zróżnicowanie  pomiędzy  zwartą  zabudową  a  zabudową  zagrodową  (z  okolicznymi 
terenami zielonym umożliwiającymi m. in. hodowlę zwierząt oraz budowę kompostownika 
ogrodowego)  a  także  różnice  pomiędzy  odpadami  powstającymi  w  gospodarstwach 
domowych oraz odpadami pochodzącymi z obiektów infrastruktury (szkoły, biblioteki itp.)

Uzyskane dane zestawiono w tabeli [Tab. nr. 18] oraz zobrazowano na wykresie 
[Wyk. nr 1]
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Tab. 18. Szacunki ilości odpadów komunalnych (w tym z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury) i niebezpiecznych wytworzonych na terenie ZK ”WISŁOK” 
(bez wiekogabarytowych, odpadów z ogrodów i parków i oczyszczania ulic i placów), wg wskaźników nagromadzenia w rodzajach zabudowy wg liczby ludności z 
2003 r

L.p.

Nazwa
miejscowości

Liczba mieszkańców w 
zabudowie

Odpady z gospodarstw 
domowych w zabudowie

Wartości z wiersza 1 tabeli Nr 17

Odpady z obiektów 
infrastruktury w 

zabudowie
Wartości z wiersza 2 tabeli Nr 16

Odpady 
niebezpieczne

Wartości z wiersza 6 tabeli 

Nr 17

zwartej zagrodo
wej Razem zwartej zagrodo

wej Razem zwartej zagrodo
wej Razem Razem

[Mg/rok]
1 Błażowa 408 10 315 10 723 73,9 578,7 652,6 58,1 372,0 430,1 27,2
2 Głogów Małopolski 768 16 786 17 554 139,1 941,7 1 080,8 109,3 605,4 714,7 44,3
3 Rzeszów 159 943* 159 943 28 962,3 28 962,3 22 756,7 22 756,7 403,3
4 Sokołów Małopolski 1 354 15 302 16 656 245,2 858,4 1 103,6 192,6 551,9 744,5 41,9
5 Strzyżów 4 016 17 356 21 372 727,2 973,7 1 700,9 571,4 625,9 1 197,3 53,8
6 Boguchwała 2 136 18 582 20 718 386,8 1 042,4 1 429,2 303,9 670,2 974,1 52,2
7 Chmielnik 71 6 181 6 252 12,9 346,8 359,7 10,1 222,9 233 15,8
8 Czarna Łańcucka 202 10 636 10 838 36,6 596,7 633,3 28,7 383,6 412,3 27,4
9 Czudec 11 744 11 744 658,8 658,8 423,5 423,5 29,5
10 Dynów 2 367 5 085 7 452 428,6 285,3 713,9 336,8 183,4 520,2 18,7
11 Frysztak 175 10 594 10 769 31,7 594,3 626 24,9 382,1 407 27,2
12 Hyżne 46 6 795 6 841 8,3 381,2 389,5 6,5 245,1 251,6 17,1
13 Iwierzyce 7 345 7 345 412,1 412,1 264,9 264,9 18,5
14 Krasne 244 13 404 13 648 44,2 752,0 796,2 34,7 483,4 518,1 34,3
15 Lubenia 6 445 6 445 361,6 361,6 232,4 232,4 16,4
16 Łańcut Gmina 602 19 473 20 075 109,0 1 092,4 1 201,4 85,7 702,3 788 50,6
17 Niebylec 1 160 9 670 10 830 210,1 542,5 752,6 165,0 348,8 513,8 27,4
18 Rakszawa 194 7 123 7 317 35,1 399,6 434,7 27,6 256,9 284,5 18,5
19 Świlcza 18 401 18 401 1 032,3 1 032,3 0,0 663,6 663,6 46,4
20 Trzebownisko 703 17 432 18 135 127,3 977,9 1 105,2 100,0 628,7 728,7 45,6
21 Tyczyn 180 14 936 15 116 32,6 837,9 870,5 25,6 538,7 564,3 38,2
22 Wiśniowa 321 8 164 8 485 58,1 458,0 516,1 45,7 294,4 340,1 21,4
23 Żołynia 28 6 752 6 780 5,1 378,8 383,9 4,0 243,5 247,5 17,1
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Razem: 174 918 258 521 433 439 31 674,7 14 503,4 46 178,1 24 887,3 9 323,6 34 210,9 1 093,10
*Ze względu na wielkomiejski charakter populacji Miasta Rzeszowa, przyjęto że nie występuje zabudowa typu zagrodowego
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Wyk . nr 1. Prognozowane ilości odpadów komunalnych przemysłowych i niebezpiecznych wytworzonych na terenie ZK ”WISŁOK”, wg 
wskaźników nagromadzenia w rodzajach zabudowy wg liczby ludności z 2003 r wg danych z Tab. Nr 18
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W oparciu o teoretyczne wskaźniki składu morfologicznego odpadów zmieszanych oszacować można frakcje odpadów, które znalazły się w 
2003 roku w szacowanym strumieniu odpadów [Tab. nr 19].

Tab. 19.      Szacunkowa wielkość strumieni odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (poz. 1 i 2 z tabeli nr 17) 
wytworzonych w 2003 roku [Mg]

L.p. Frakcje odpadów

odpady z gospodarstw domowych Odpady z obiektów 
infrastruktury

Miasto Wieś

W
sk

aź
ni

k

Ilo
ść

 
od

pa
dó

w

W
sk

aź
ni

k

Ilo
ść

 
od

pa
dó

w Razem

W
sk

aź
ni

k

Ilość odpadów

Miasto Wieś Razem

Razem

% [Mg/rok] % [Mg/rok] % [Mg/rok]
1 Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 32 10 135,9 13 1 885,4 12 021,3 10 2 488,7 932,4 3 421,1 15 442,4
2 Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego 2 633,5 1 145,0 778,5 778,5
3 Inne odpady organiczne 2 633,5 2 290,1 923,6 923,6
4 Papier i tektura 19 6 018,2 13 1 885,4 7 903,6 30 7 466,2 2 797,1 10 263,3 18 166,9
5 Tworzywa sztuczne 14 4 434,5 13 1 885,4 6 319,9 30 7 466,2 2 797,1 10 263,3 16 583,2
6 Materiały tekstylne 4 1 267,0 3 435,1 1 702,1 3 746,6 279,7 1 026,3 2 728,4
7 Szkło 8 2 534,0 8 1 160,3 3 694,3 10 2 488,7 932,4 3 421,1 7 115,4
8 Metale 4 1 267,0 4 580,1 1 847,1 5 1 244,4 466,2 1 710,6 3 557,7
9 Odpady mineralne 5 1 583,7 10 1 450,3 3 034,0 5 1 244,4 466,2 1 710,6 4 744,6
10 Frakcja drobna (poniżej 10 mm) 10 3 167,5 33 4 786,1 7 953,6 7 1 742,1 652,7 2 394,8 10 348,4

Razem : 100 31 674,7 100 14 503,4 46 178,1 100 24 887,3 9 323,6 34 210,9 80 389,0
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4.3. Prognoza  ilości  wytworzonych  odpadów z  podziałem na  możliwe 
sposoby ich wykorzystania
Zgodnie  z  polityką  ekologiczną  Państwa,  przyjęto,  że  odpady  będą  poddawane 

następującym procesom, wg hierarchii ważności:
- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- odzysk,
- unieszkodliwianie.

Dla planowania przyszłych instalacji niezbędne jest wykonanie prognozy produkcji 
wszystkich odpadów dla gmin Związku Komunalnego „WISŁOK” [Tab. nr 20]. Prognozę 
tę wykonano wg. 

78



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

Tab. 20. Prognoza  ogólnej  ilości  odpadów  komunalnych  (w  tym z  gospodarstw  domowych  i  z  obiektów  infrastruktury  niebezpiecznych  i  innych
z niezdefiniowanych źródeł) wytworzonych na terenie ZK”WISŁOK”, wg wskaźników nagromadzenia do 2015 roku

L.p. Gmina

Źródła powstawania odpadów Prognozowane ilości odpadów w latach
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

[Mg]
1 Błażowa 652,6 430,1 27,2 365,6 1 475,5 1 527,2 1 580,8 1 636,2 1 693,5 1 752,9 1 814,3 1 877,9 1 943,8 2 011,9 2 082,4 2 155,4 2 231,0
2 Głogów Malopolski 1 080,8 714,7 44,3 598,5 2 438,3 2 523,8 2 612,3 2 703,8 2 798,6 2 896,7 2 998,3 3 103,3 3 212,1 3 324,7 3 441,3 3 561,9 3 686,7
3 Rzeszów 28 962,3 22 756,7 403,3 5 453,5 57 575,8 59 594,0 61 682,9 63 845,1 66 083,1 68 399,5 70 797,1 73 278,8 75 847,4 78 506,1 81 258,0 84 106,3 87 054,5
4 Sokołów Małopolski 1 103,6 744,5 41,9 567,9 2 457,9 2 544,1 2 633,2 2 725,5 2 821,1 2 920,0 3 022,3 3 128,3 3 237,9 3 351,4 3 468,9 3 590,5 3 716,4
5 Strzyżów 1 700,9 1 197,3 53,8 728,7 3 680,7 3 809,7 3 943,3 4 081,5 4 224,6 4 372,6 4 525,9 4 684,6 4 848,8 5 018,7 5 194,7 5 376,8 5 565,2
6 Boguchwała 1 429,2 974,1 52,2 706,4 3 161,9 3 272,7 3 387,5 3 506,2 3 629,1 3 756,3 3 888,0 4 024,3 4 165,3 4 311,3 4 462,5 4 618,9 4 780,8
7 Chmielnik 359,7 233 15,8 213,2 821,7 850,5 880,3 911,1 943,1 976,1 1 010,4 1 045,8 1 082,4 1 120,4 1 159,6 1 200,3 1 242,4
8 Czarna Łańcucka 633,3 412,3 27,4 369,5 1 442,5 1 493,1 1 545,4 1 599,6 1 655,7 1 713,7 1 773,8 1 836,0 1 900,3 1 966,9 2 035,9 2 107,2 2 181,1
9 Czudec 658,8 423,5 29,5 400,4 1 512,2 1 565,2 1 620,1 1 676,9 1 735,7 1 796,5 1 859,5 1 924,7 1 992,1 2 062,0 2 134,2 2 209,1 2 286,5
10 Dynów 713,9 520,2 18,7 254,1 1 506,9 1 559,7 1 614,4 1 671,0 1 729,5 1 790,2 1 852,9 1 917,9 1 985,1 2 054,7 2 126,7 2 201,3 2 278,4
11 Frysztak 626 407 27,2 367,2 1 427,4 1 477,4 1 529,2 1 582,8 1 638,3 1 695,7 1 755,2 1 816,7 1 880,4 1 946,3 2 014,5 2 085,1 2 158,2
12 Hyżne 389,5 251,6 17,1 233,3 891,5 922,7 955,0 988,5 1 023,2 1 059,0 1 096,2 1 134,6 1 174,4 1 215,5 1 258,1 1 302,2 1 347,9
13 Iwierzyce 412,1 264,9 18,5 250,4 945,9 979,1 1 013,4 1 048,9 1 085,7 1 123,8 1 163,2 1 203,9 1 246,1 1 289,8 1 335,0 1 381,8 1 430,3
14 Krasne 796,2 518,1 34,3 465,3 1 813,9 1 877,5 1 943,3 2 011,5 2 082,0 2 155,0 2 230,5 2 308,7 2 389,6 2 473,4 2 560,1 2 649,8 2 742,7
15 Lubenia 361,6 232,4 16,4 219,8 830,2 859,3 889,4 920,5 952,8 986,2 1 020,8 1 056,6 1 093,6 1 131,9 1 171,6 1 212,7 1 255,2
16 Łańcut Gmina 1 201,4 788 50,6 684,5 2 724,5 2 820,0 2 918,8 3 021,1 3 127,1 3 236,7 3 350,1 3 467,6 3 589,1 3 714,9 3 845,1 3 979,9 4 119,4
17 Niebylec 752,6 513,8 27,4 369,3 1 663,1 1 721,4 1 781,7 1 844,2 1 908,8 1 975,7 2 045,0 2 116,6 2 190,8 2 267,6 2 347,1 2 429,4 2 514,6
18 Rakszawa 434,7 284,5 18,5 249,5 987,2 1 021,8 1 057,6 1 094,7 1 133,0 1 172,8 1 213,9 1 256,4 1 300,5 1 346,1 1 393,2 1 442,1 1 492,6
19 Świlcza 1 032,3 663,6 46,4 627,4 2 369,7 2 452,8 2 538,8 2 627,7 2 719,9 2 815,2 2 913,9 3 016,0 3 121,7 3 231,2 3 344,4 3 461,7 3 583,0
20 Trzebownisko 1 105,2 728,7 45,6 618,3 2 497,8 2 585,4 2 676,0 2 769,8 2 866,9 2 967,4 3 071,4 3 179,1 3 290,5 3 405,9 3 525,3 3 648,8 3 776,7
21 Tyczyn 870,5 564,3 38,2 515,4 1 988,4 2 058,1 2 130,2 2 204,9 2 282,2 2 362,2 2 445,0 2 530,7 2 619,4 2 711,2 2 806,3 2 904,6 3 006,5
22 Wiśniowa 516,1 340,1 21,4 289,3 1 166,9 1 207,8 1 250,1 1 294,0 1 339,3 1 386,3 1 434,9 1 485,2 1 537,2 1 591,1 1 646,9 1 704,6 1 764,4
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23 Żołynia 383,9 247,5 17,1 231,2 879,7 910,5 942,4 975,5 1 009,7 1 045,0 1 081,7 1 119,6 1 158,8 1 199,5 1 241,5 1 285,0 1 330,1

Razem 46 178,1 34 210,9 1 093,1 14 778,7 96 259,6 99 633,8 103 
126,3 106 741,2 110 482,8 114 355,5 118 364,1 122 513,1 126 807,5 131 252,5 135 853,4 140 615,4 145 544,4
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Prognoza ogólne j ilości odpadów komunalnych wytworzonych na 
te renie  ZK"WISŁOK"
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W yk. Nr 2    

4.3.1. Prognoza  ilości  odpadów  komunalnych  wg  ich  morfologii,  wg  wskaźników 
nagromadzenia do 2015 roku
Wykorzystując za KPGO % składu morfologii strumienia odpadów komunalnych 

można przedstawić prognozę poszczególnych frakcji odpadów w latach [Tab nr 21].
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Tab. 21. Prognoza ogólnej ilości odpadów komunalnych wg ich morfologii, wytworzonych na terenie ZK”WISŁOK”, wg wskaźników nagromadzenia 
do 2015 roku

L.p. Strumień odpadów % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Odpady zielone 2,1 2 092,3 2 165,7 2 241,6 2 320,1 2 401,5 2 485,6 2 572,8 2 663,0 2 756,3 2 852,9 2 952,9 3 056,4
2 Papier i karton nieopakowaniowe 5,7 5 679,1 5 878,2 6 084,2 6 297,5 6 518,3 6 746,8 6 983,2 7 228,0 7 481,4 7 743,6 8 015,1 8 296,0

3 Domowe organiczne
15,

7 15 642,5 16 190,8 16 758,4 17 345,8 17 953,8 18 583,2 19 234,6 19 908,8 20 606,6 21 329,0 22 076,6 22 850,5
4 Opakowania papierowe 9,1 9 066,7 9 384,5 9 713,4 10 053,9 10 406,4 10 771,1 11 148,7 11 539,5 11 944,0 12 362,7 12 796,0 13 244,5
5 Opakowania kompozytowe (wielowarstwowe) 1,0 996,3 1 031,3 1 067,4 1 104,8 1 143,6 1 183,6 1 225,1 1 268,1 1 312,5 1 358,5 1 406,2 1 455,4

6 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
10,

0 9 963,4 10 312,6 10 674,1 11 048,3 11 435,6 11 836,4 12 251,3 12 680,8 13 125,3 13 585,3 14 061,5 14 554,4
7 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,6 3 586,8 3 712,5 3 842,7 3 977,4 4 116,8 4 261,1 4 410,5 4 565,1 4 725,1 4 890,7 5 062,2 5 239,6
8 Odpady tekstylne 2,5 2 490,8 2 578,2 2 668,5 2 762,1 2 858,9 2 959,1 3 062,8 3 170,2 3 281,3 3 396,3 3 515,4 3 638,6
9 Szkło nieopakowaniowe 0,5 498,2 515,6 533,7 552,4 571,8 591,8 612,6 634,0 656,3 679,3 703,1 727,7
10 Opakowania szklane 7,5 7 472,5 7 734,5 8 005,6 8 286,2 8 576,7 8 877,3 9 188,5 9 510,6 9 843,9 10 189,0 10 546,2 10 915,8
11 Metal 2,4 2 391,2 2 475,0 2 561,8 2 651,6 2 744,5 2 840,7 2 940,3 3 043,4 3 150,1 3 260,5 3 374,8 3 493,1
12 Opakowania stalowe 0,9 896,7 928,1 960,7 994,3 1 029,2 1 065,3 1 102,6 1 141,3 1 181,3 1 222,7 1 265,5 1 309,9
13 Opakowania aluminiowe 0,3 298,9 309,4 320,2 331,4 343,1 355,1 367,5 380,4 393,8 407,6 421,8 436,6
14 Odpady mineralne 4,2 4 184,6 4 331,3 4 483,1 4 640,3 4 802,9 4 971,3 5 145,6 5 325,9 5 512,6 5 705,8 5 905,8 6 112,9

15 Drobna frakcja popiołowa
12,

1 12 055,7 12 478,3 12 915,7 13 368,4 13 837,0 14 322,1 14 824,1 15 343,7 15 881,6 16 438,3 17 014,5 17 610,9
16 Odpady wielkogabarytowe 6,3 6 276,9 6 497,0 6 724,7 6 960,4 7 204,4 7 456,9 7 718,3 7 988,9 8 268,9 8 558,8 8 858,8 9 169,3

17 Odpady budowlane
15,

3 15 244,0 15 778,3 16 331,4 16 903,9 17 496,4 18 109,7 18 744,5 19 401,5 20 081,6 20 785,6 21 514,2 22 268,3
18 Odpady niebezpieczne 0,8 797,1 825,0 853,9 883,9 914,8 946,9 980,1 1 014,5 1 050,0 1 086,8 1 124,9 1 164,4

Razem w latach 99 633,8 103 126,3 106 741,2 110 482,8 114 355,5 118 364,1 122 513,1 126 807,5 131 252,5 135 853,4 140 615,4 145 544,4
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4.3.2. Planowany odzysk odpadów ulegających biodegradacji
Ze  względu  na  stosunkowo  słaby  rozwój  systemów  odzysku  odpadów,  w  tym 

recyklingu, za Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego poziomy 
odzysku  odpadów  określone  w  Krajowym  Planie  Gospodarki  Odpadami  przyjęto  jako 
poziomy docelowe.

W poniższej  tabeli  przedstawiono  obliczenia  dotyczące  planowanego  recyklingu 
odpadów biodegradowalnych do których zaliczane są:
− odpady zielone (Poz. Nr 1 z tabeli 20),
− papier nieopakowaniowy (Poz. Nr 2 z tabeli 20),
− domowe odpady organiczne (Poz. Nr 3 z tabeli 20).

Założenia  te  będą  weryfikowane  w  trakcie  prowadzonych  badań  morfologii 
odpadów i właściwości odpadów kierowanych na składowiska.

Prawo nakazuje uzyskanie następujących maksymalnych poziomów ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania: 
- w  2010  roku  -  75% wag.  całkowitej  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 
- w  2013  roku  -  50% wag.  całkowitej  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 
- 2020  roku  -  35% wag.  całkowitej  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 
Z  dostępnych  danych  wyliczono  szacunkowo  całkowitą  ilość  odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Związku w 1995 roku, 
która wynosi ok. 16 026,7 Mg.

Z  porównania  szacowanej  ilości  produkowanych  w  latach  przyszłych  odpadów 
biodegradowanych oraz obowiązkowych poziomów odzysku dla biomasy  można określić 
niezbędny poziom zagospodarowania  bioodpadów w planowanych instalacjach  [Tab.  nr 
22].
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Tab. 22. Planowany odzysk odpadów ulegających biodegradacji przy uwzględnieniu ich zagospodarowania przez mieszkańców we własnym zakresie w 
latach 2003 – 2014 (tys. Mg) bez osadów ściekowych

Lp. Strumień odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Odpady zielone 2 092,3 2 165,7 2 241,6 2 320,1 2 401,5 2 485,6 2 572,8 2 663,0 2 756,3 2 852,9 2 952,9 3 056,4
2 Papier i karton nieopakowaniowe 5 679,1 5 878,2 6 084,2 6 297,5 6 518,3 6 746,8 6 983,2 7 228,0 7 481,4 7 743,6 8 015,1 8 296,0
3 Domowe organiczne 15 642,5 16 190,8 16 758,4 17 345,8 17 953,8 18 583,2 19 234,6 19 908,8 20 606,6 21 329,0 22 076,6 22 850,5

Razem ilość odpadów ulegających biodegradacji 23 413,9 24 234,7 25 084,2 25 963,4 26 873,6 27 815,6 28 790,6 29 799,8 30 844,3 31 925,5 33 044,6 34 202,9

5 Dopuszczalna do składowania ilość odpadów 
ulegających biodegradacji

[%] 100 92 83 75 67 58 50 48 46
Mg 19 026,7 17 504,6 15 792,2 14 270,0 12 747,9 11 035,5 9 513,4 9 132,8 8 752,3

Ilość odpadów niezbędna do przekompostowania 0,0 0,0 0,0 0,0 9 369,0 12 023,4 14 520,6 17 051,9 19 808,8 22 412,1 23 911,8

6
Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy 
wiejskiej jednorodzinnej możliwych do zagospodarowanych 
we własnym zakresie 

1 951,5 2 019,9 2 090,7 2 164,0 2 239,8 2 318,4 2 399,6 2 483,7 2 570,8 2 660,9 2 754,2 2 850,7

7 Niezbędna do pozyskania i zagospodarowania masa 
odpadów ulegających biodegradacji 0,0 0,0 0,0 0,0 7 129,2 9 705,0 12 121,0 14 568,2 17 238,0 19 751,2 21 157,6 22 599,9
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4.3.3. Planowany odzysk odpadów ze strumienia odpadów opakowaniowych
Prawo  nakazuje  podmiotom  gospodarczym  wprowadzającym  opakowania  do 

obiegu  uzyskać  odpowiednie  poziomy  ich  odzysku.  Gminy  corocznie  składają 
sprawozdania  określające  %  odzyskanych  opakowań.  Wywiązanie  się  z  obowiązku 
sprawozdawczego  upoważnia  do  uzyskania  dopłat  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na 
działania  w  zakresie  zwiększania  recyklingu  opakowań.  Prognozę  odzysku  odpadów 
opakowaniowych na obszarze ZK „WISŁOK” przedstawiono w tabeli [Tab. nr 23]
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Tab.23.   Zakładana masa odzyskiwanych odpadów opakowaniowych na obszarze ZK ”WISŁOK” w Mg/rok z uwzględnieniem wymaganych poziomów 
odzysku 
L.p

. Strumień odpadów Ilość
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Opakowania papierowe
9 066,7 9 384,5 9 713,4 10 053,9 10 406,4 10 771,1 11 148,7 11 539,5 11 944,0 12 362,7 12 796,0 13 244,5

39 % 42 % 45 % 48 %
3 536,0 3 941,5 4 371,0 4 825,9 4 995,1 5 170,1 5 351,4 5 539,0 5 733,1 5 934,1 6 142,1 6 357,4

2 Opakowania wielomaterialowe
996,3 1 031,3 1 067,4 1 104,8 1 143,6 1 183,6 1 225,1 1 268,1 1 312,5 1 358,5 1 406,2 1 455,4

12 % 16 % 20 % 25 %
119,6 165,0 213,5 276,2 285,9 295,9 306,3 317,0 328,1 339,6 351,6 363,9

3 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

3 586,8 3 712,5 3 842,7 3 977,4 4 116,8 4 261,1 4 410,5 4 565,1 4 725,1 4 890,7 5 062,2 5 239,6
14 % 18 % 22 % 25 %

502,2 668,3 845,4 994,4 1 029,2 1 065,3 1 102,6 1 141,3 1 181,3 1 222,7 1 265,6 1 309,9

4 Opakowania szklane
7 472,5 7 734,5 8 005,6 8 286,2 8 576,7 8 877,3 9 188,5 9 510,6 9 843,9 10 189,0 10 546,2 10 915,8

22 % 29 % 35 % 40 %
1 644,0 2 243,0 2 802,0 3 314,5 3 430,7 3 550,9 3 675,4 3 804,2 3 937,6 4 075,6 4 218,5 4 366,3

5 Opakowania stalowe
896,7 928,1 960,7 994,3 1 029,2 1 065,3 1 102,6 1 141,3 1 181,3 1 222,7 1 265,5 1 309,9

11 % 14 % 18 % 20 %
98,6 129,9 172,9 198,9 205,8 213,1 220,5 228,3 236,3 244,5 253,1 262,0

6 Opakowania aluminiowe
298,9 309,4 320,2 331,4 343,1 355,1 367,5 380,4 393,8 407,6 421,8 436,6

25 % 30 % 35 % 40 %
74,7 92,8 112,1 132,6 137,2 142,0 147,0 152,2 157,5 163,0 168,7 174,6

RAZEM: 4 821,0 5 840,9 6 869,6 7 857,0 8 131,9 8 416,4 8 711,5 9 016,9 9 333,5 9 661,5 10 001,3 10 353,1

*Wyjaśnienia do Tabeli nr 23, przykładowe dane z wiersza 1:
9 066,7 Ilość odpadów w danej grupie przyjęta z Tab. nr 21 [Mg]
39 % Wymagany poziom odzysku wynikający z rozporządzenia Ministra Środowiska

3 536,0 Ilość odpadów wymagana do odzysku wynikająca z prognozy ich ilości w poszczególnych latach i wymaganego poziomu odzysku [Mg]
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W oparciu o wskaźniki demograficzne i przyjęte współczynniki za GPGO można 
oszacować wielkość przysłego strumienia odpadów wielkogabarytowych.

W strumieniu odpadów wielkogabarytowych dominującym jest drewno. 
Przewidywane ilości do odzysku przedstawiono w  tabeli [Tab nr 24]. 
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Tab.24. Morfologia odpadów wielkogabarytowych i prognoza ich wytwarzania w Mg/rok
Lp. Strumień odpadów % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Odpady wielkogabarytowe 100 6 276,9 6 497,0 6 724,7 6 960,4 7 204,4 7 456,9 7 718,3 7 988,9 8 268,9 8 558,8 8 858,8 9 169,3

1.1 Drewno 60 3 898,2 4 034,8 4 176,2 4 322,6 4 474,1 4 631,0 4 793,3 4 961,3 5 135,3 5 315,3 5 501,6 5 694,4
1.2 Metale 30 1 949,1 2 017,4 2 088,1 2 161,3 2 237,1 2 315,5 2 396,7 2 480,7 2 567,6 2 657,6 2 750,8 2 847,2
1.3 Inne ( balastowe, materace, plastik itp. ) 10 649,7 672,5 696,0 720,4 745,7 771,8 798,9 826,9 855,9 885,9 916,9 949,1
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4.4. Prognoza dla komunalnych osadów ściekowych
Komunalne osady ściekowe w Ustawie „o odpadach” zostały określone jako pochodzące

z  oczyszczalni  ścieków  osady  z  komór  fermentacyjnych,  oraz  innych  instalacji  służących  do 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków 
komunalnych.

Wykorzystując  wskaźnik  z  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami  wynoszący 
27,725 kg osadu/M/rok, oszacowano prognozowaną masę osadów ściekowych na terenie Związku 
w latach 2004, 2005, 2010 i 2015 [Tab nr 25].

Tab. nr 25. Prognozowana masa osadów ściekowych
Rok 2005 2010 2015

% liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji w tym z szamb 76 91 100
Liczba obsługiwanych mieszkańców w latach 327 233 378 507 421 150
Potencjalna, oszacowana ilość osadów [Mg s.m./rok] 9 073 10 744 11 676

Wg ustaleń zawartych w Prawie wodnym (Dz. U. z 2001, Nr 115, poz. 1 229 z 2001 r), 
wszystkie  osiedla  i  skupiska o równoważnej  liczbie  mieszkańców wyższej  od 2 000 powinny 
posiadać  kanalizację  zakończoną oczyszczalnią  ścieków.  Założono więc,  że docelowo w 2015 
roku  100  %  mieszkańców  zostanie  objętych  systemem  kanalizacji  zbiorowej  (w  tym 
indywidualnych  kanalizacji  z  oczyszczalniami  przydomowymi  różnej  wielkości),  natomiast 
wszyscy pozostali będą korzystać z wybieralnych szamb przydomowych. Należy też zakładać, że 
wzrost kosztów wody i ścieków może mieć wpływ na poziom produkcji osadów.

4.5. Prognoza dla odpadów niebezpiecznych

4.5.1. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych
Biorąc  pod  uwagę  wzrost  ilości  odpadów  komunalnych,  należy  się  również  liczyć  ze 

wzrostem ilości  odpadów niebezpiecznych.  Założono,  że  procent  odpadów niebezpiecznych w 
strumieniu odpadów komunalnych zostanie utrzymany. Na tej  podstawie opracowano prognozę 
ilości  odpadów  niebezpiecznych  znajdujących  się  w  strumieniu  odpadów  komunalnych 
produkowanych na terenie ZK „WISŁOK” w latach 2003 – 2015 [Tab. nr 26]
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Tab. nr 26. Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (Mg) na terenie ZK”WISŁOK” w latach 2004 –2015 
L.p. Strumień odpadów [%] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 rozpuszczalniki 3 23,9 24,8 25,6 26,5 27,4 28,4 29,4 30,4 31,5 32,6 33,7 34,9
2 kwasy i alkalia 1 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,1 10,5 10,9 11,2 11,6
3 odczynniki fotograficzne 2 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9 19,6 20,3 21,0 21,7 22,5 23,3
4 środki ochrony roślin 5 39,9 41,3 42,7 44,2 45,7 47,3 49,0 50,7 52,5 54,3 56,2 58,2
5 lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 5 39,9 41,3 42,7 44,2 45,7 47,3 49,0 50,7 52,5 54,3 56,2 58,2

6 urządzenia zawierające freony 3 23,9 24,8 25,6 26,5 27,4 28,4 29,4 30,4 31,5 32,6 33,7 34,9
7 oleje i tłuszcze 10 79,7 82,5 85,4 88,4 91,5 94,7 98,0 101,5 105,0 108,7 112,5 116,4
8 farby, tusze, kleje, lepiszcza, 

żywice 35 279,0 288,8 298,9 309,4 320,2 331,4 343,0 355,1 367,5 380,4 393,7 407,5

9 detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 5 39,9 41,3 42,7 44,2 45,7 47,3 49,0 50,7 52,5 54,3 56,2 58,2

10 leki cytotoksyczne i 
cytostatyczne 4 31,9 33,0 34,2 35,4 36,6 37,9 39,2 40,6 42,0 43,5 45,0 46,6

11 baterie i akumulatory 12 95,7 99,0 102,5 106,1 109,8 113,6 117,6 121,7 126,0 130,4 135,0 139,7
12 zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 10 79,7 82,5 85,4 88,4 91,5 94,7 98,0 101,5 105,0 108,7 112,5 116,4

13 drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 5 39,9 41,3 42,7 44,2 45,7 47,3 49,0 50,7 52,5 54,3 56,2 58,2

100 797,1 825,0 853,9 883,9 914,8 946,9 980,1 1 014,5 1 050,0 1 086,8 1 124,9 1 164,4

90



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

Analizując  prognozę  ilości  produkowanych  odpadów  niebezpiecznych  szczególnie 
istotne  wydaje  się  zwrócenie  uwagi  na  obowiązek  odzysku  50% wprowadzanych  na  rynek 
ogniw bateryjnych w roku 2007 oraz obowiązek uzyskania poziomu odzysku 4kg/M złomu 
elektronicznego i elektrycznego do końca roku 2005 r.
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Wyk. nr 3. Procentowy skład strumienia odpadów niebezpiecznych
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4.5.2. Odpady zawierające azbest
Jak wynika z szacunków przeprowadzonych w oparciu o Program Usuwania Azbestu i 

Wyrobów  Zawierających  Azbest  Stosowanych  Na  Terytorium  Polski,  po  transpozycji 
oszacowanych  ilości  azbestu  na  teren  Związku  przyjęto,  że  w  kolejnych  latach  realizacji 
obowiązku usuwania azbestu w wyniku prowadzonych prac remontowych, rozbiórkowych itp., 
powstaną następujące ilości tego rodzaju odpadów:

Lata 2003 – 2012; powstanie 47 931 Mg odpadów z azbestem,
Lata 2013 – 2022; powstanie 54 779 Mg odpadów z azbestem,
Lata 2023 – 2032; powstanie 34 237 Mg odpadów z azbestem.
W oparciu o to samo źródło można wyliczyć,  że szacunkowa ilość zabudowanych płyt 

azbestowo –  cementowych  na  terenie  Związku  wynosi  12  118  tys.  m2,  co  daje  133  301  Mg 
odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia przez składowanie. Ponadto na terenie Związku 
znajduje się 3 645 Mg rur azbestowo – cementowych. W sumie ilość wyrobów zawierających 
azbest  zabudowanych  w  obiektach  budowlanych  na  terenie  Związku  można  oszacować  na 
136 946 Mg.

Według  „Programu…”,  przewidywana  objętość  odpadów  zawierających  azbest 
wymagająca składowania z terenu Związku wyniesie:

Lata 2003 – 2012; składowanie 39 464 Mg odpadów z azbestem,
Lata 2013 – 2022; składowanie 45 101 Mg odpadów z azbestem,
Lata 2023 – 2032; składowanie 28 187 Mg odpadów z azbestem
W niniejszym planie nie przewiduje się lokalizacji wydzielonej kwatery do składowania 

odpadów  azbestowych  na  terenie  Związku.  Odpady  te  będą  eksportowane  na  składowiska  w 
Kozodrzy,  Sigiełkach,  Młynach i  Kupnie  (obecnie  na  składowisku w Kozodrzy projektuje  się 
obecnie wydzieloną kwaterę do składowania azbestu).

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium 
Polski zawiera między innymi następujące zadania dla gmin:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach 
gospodarki odpadami,

- współpraca  z  lokalnymi  mediami  celem rozpowszechniania  informacji  dotyczących 
zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest,

- przygotowywanie  wykazów  obiektów  zawierających  azbest  oraz  rejonów 
występującego  narażenia  na  ekspozycję  azbestu,  przygotowywanie  rocznych 
sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu…”,

- przyjmowanie  przez  radę  gminy  rocznych  sprawozdań  finansowych  gminy  
z realizacji zadań „Programu...”.

Na ogół azbest i wszelkie związane z nim zagrożenia utożsamiane są z płytami azbestowo 
– cementowymi stosowanymi jako pokrycia dachów. Jednak zarówno płyty faliste jak i płaskie 
płyty elewacyjne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, gdy są w dobrym stanie technicznym i nie 
są poddawane działaniom mechanicznym, takim jak łamanie, ścieranie itp. Groźna jest natomiast 
emisja włókien azbestowych do otoczenia. Zazwyczaj następuje ona, gdy eksploatowane są płyty 
w  złym  stanie  technicznym  oraz  podczas  usuwania  płyt  azbestowo  –  cementowych  bez 
odpowiednich zabezpieczeń. 

Trwałość wyrobów azbestowo – cementowych jest określana na około 30 do 60 lat i zależy 
od ich ekspozycji na kwaśne deszcze oraz oddziaływań mechanicznych. W miarę upływu czasu 
problem pogarszania  się  stanu  technicznego  płyt  azbestowo  –  cementowych  będzie  się  więc 
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narastał  i  jest  to  najważniejszy argument  przemawiający za  tym,  aby niezwłocznie  rozpocząć 
działania  polegające  na:  monitoringu  (inwentaryzacja,  ewidencja)  oraz  akcji  informacyjnej. 
Najbardziej wskazanym byłoby rozpoczęcie wspólnych działań wszystkich gmin - członków ZK 
„WISŁOK”, celem łatwiejszego i szybszego pozyskania środków finansowych na ten cel. 

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  wykorzystujący  substancje  stwarzające 
szczególne  zagrożenie  dla  środowiska  jest  obowiązany  do  dokumentowania  rodzaju,  ilości
i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Wykorzystujący takie substancje ma 
obowiązek przedkładania wojewodzie określonych w ustawie informacji. 

Nie  będące  przedsiębiorcami  osoby  fizyczne  przedkładają  w  formie  uproszczonej 
informacje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Informacje  o  rodzaju,  ilości  oraz  miejscach  występowania  substancji,  stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada okresowo 
wojewodzie, który prowadzi rejestr tych substancji.

Właściciel,  zarządca,  lub  użytkownik  instalacji  lub  urządzeń  zawierających  azbest  lub 
wyroby z azbestem jeden egzemplarz informacji przedkłada wojewodzie.

Za  odpad  niebezpieczny  powstający  w  wyniku  prowadzenia  prac,  związanych  z 
usuwaniem azbestu  odpowiedzialny jest podmiot wykonujący te prace gdyż zgodnie z Ustawą
o  odpadach  wytwórcą  odpadów  powstających  w  wyniku  prowadzenia  budowy,  rozbiórki  lub 
remontu jest podmiot świadczący tę usługę. Ciąży więc na nim obowiązek uzyskania niezbędnych 
zezwoleń z  zakresu gospodarki  odpadami.  Ponieważ ze  względu na  zawarty w ustawie zakaz 
ponownego  wykorzystania  wyrobów  zawierających  azbest  pozostaje  ich  unieszkodliwianie 
poprzez składowanie. 

Transport  odpadów  niebezpiecznych,  z  miejsca  ich  wytworzenia  do  miejsca 
unieszkodliwiania,  powinien odbywać się zgodnie z art.  11 ust.  4 Ustawy o odpadach, to  jest
z  zachowaniem  przepisów  obowiązujących  przy  transporcie  towarów  niebezpiecznych  oraz 
zgodnie z Ustawą z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.  U.  Nr  199  poz.  1671).  Środki  transportu,  wykorzystywane  do  przewozu  odpadów 
niebezpiecznych,  powinny posiadać  niezbędne dokumenty,  spełniające  wymogi  rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do 
przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2 011).

Dodatkowo,  transport  odpadów  zawierających  azbest  powinien  się  odbywać  zgodnie
z wymogami, wynikającymi z § 13 rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia
2 kwietnia 1998 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280), to znaczy w taki sposób, aby nie nastąpiło otwarcie lub 
uszkodzenie opakowań i wydostanie się pyłu azbestu na zewnątrz. 

Warunki  składowania  i  magazynowania  odpadów określone  są  w Rozdziale  7  Ustawy
o  odpadach.  Minister  Środowiska  w  wydanym  rozporządzeniu  określił  również  odrębnie 
wymagania,  które  dotyczą  składowiska  odpadów  niebezpiecznych  pochodzących  z  budowy, 
remontów i  demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,  wymienionych w 
katalogu odpadów i oznaczonych kodami:

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r. 
wyznacza dzień 31 grudnia 2032 r. jako termin, do którego powinny być zakończone wszystkie 
prace, związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.
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4.5.3. Podsumowanie
Na podstawie obliczeń przedstawionych w rozdziale 4.2 oraz przewidywanych zmian w 

gospodarce odpadami komunalnymi w gminach Związku wynika, że do roku 2015 nastąpi wzrost 
ilości wszystkich rodzajów odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym (głównie odpadów 
opakowaniowych).  Wraz  z  spodziewanym  bogaceniem  się  obywateli  i  kontynuacją  rozwoju 
społeczeństwa  konsumpcyjnego  i  informacyjnego  możliwe  jest  znaczne  przekroczenie 
zakładanych wskaźników. Wzory najbogatszych krajów świata wskazują, iż możliwe uzyskanie 
poziomów od 400 do 800 kg odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca w ciągu 
roku rok. W ekstremalnym przypadku oznacza to  czterokrotne przekroczenie aktualnych średnich!

W oparciu o dostępne dane oraz przyjmując za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 
wskaźnik ilości odpadów medycznych produkowanych w ciągu doby w przeliczeniu na 1 łóżko 
(wynoszący ok. 0,3 kg w przypadku nie rozróżnienia typu jednostki szpitalnej), szacunkowa masa 
odpadów  medycznych  pochodzących  ze  szpitali,  przychodni  i  gabinetów  lekarskich  a  także 
domów pomocy  społecznej  zlokalizowanych  na  terenie  ZK  „WISŁOK”  wynosi  ok.  300  Mg. 
Trudna do określenia jest jednak ilość powstających specyficznych odpadów medycznych gdyż 
zależy ona od profilu i charakteru usług świadczonych przez poszczególne placówki. 

Niemożliwa  do  oszacowania  jest  również  ilość  odpadów  powstających  w  prywatnych 
gabinetach weterynaryjnych gdyż brak jest danych w tym zakresie. Za KPGO przyjęto, że odpady 
weterynaryjne stanowią około 10 % odpadów medycznych.  Łącznie można zatem szacować,  
że ilość specyficznych odpadów weterynaryjnych powstających na terenie Związku wynosi ok. 30 
Mg rocznie.

4.6. Bilans odpadów.
W tabeli  przedstawiono  prognozę  ilości  odpadów powstających  na  terenie  Związku  w 

latach 2005-2015.

Tabela 27. Prognozy zmian ilości odpadów powstających ogółem na terenie ZK ”WISŁOK” 
w latach 2005-2015

Wyszczególnienie lata 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Liczba mieszkańców 430 570 428 668 426 776 424 891 423 016 421 150
Odpady komunalne z zabudowy mieszkaniowej 49 472 53 001 56 782 60 833 65 172 69 821
Odpady komunalne z infrastruktury 36 651 39 266 42 067 45 068 48 283 51 727
Odpady z ogrodów i parków (zielone) 3 761 4 021 4 308 4 615 4 944 5 297
Odpady z czyszczenia ulic i placów 3 394 3 638 3 898 4 176 4 474 4 793
Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych 1 171 1 255 1 344 1 440 1 543 1 653
Odpady wielkogabarytowe 6 497 6 960 7 457 7 989 8 559 9 169
Odpady budowlane 15 778 16 904 18 110 19 401 20 786 22 268
Odpady komunalne razem 116 724 125 045 133 966 143 521 153 760 164 728
Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego 15 442 16 554 17 734 18 999 20 355 21 807

Papier i tektura ogółem: 15 262 16 351 17 518 18 767 20 107 21 540
-opakowania z papieru i tektury 9 384 10 054 10 771 11 539 12 363 13 244
-papier nieopakowaniowy 5 878 6 297 6 747 7 228 7 744 8 296
Tworzywa sztuczne ogółem: 14 025 15 025 16 097 58 337 18 476 19 794
-opakowania z tworzyw sztucznych 3 712 3 977 4 261 4 5656 4 891 5 240
-tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 10 313 11 048 11 836 12 681 13 585 14 554
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Szkło ogółem: 8 250 8 838 9 469 10 145 10 868 11 644
-opakowania ze szkła 7 734 8 286 8 877 9 511 10 189 10 916
-szkło nieopakowaniowe 516 552 592 634 679 728
Metal ogółem: 3 712 3 977 4 261 4 564 4 891 5 239
-opakowania z blachy st. 928 994 1 065 1 141 1 223 1 310
-opakowania z aluminium 309 331 355 380 408 436
-metale nieopakowaniowe 2 475 2 652 2 841 3 043 3 260 3 493
Opakowania wielomateriałowe 1 031 1 105 1 184 1 268 1 358 1 455
Odpady pozostałe
Odpady biodegradalne *  razem
Surowce wtórne razem
Odpady opakowaniowe razem

* jako suma odpadów zielonych i odpadów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
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5. USTALENIE WSPÓLNEJ POLITYKI, CELÓW I ZADAŃ
Ustalenie  polityki,  celów i  zadań  planowanego  systemu gospodarki  odpadami  pozwoli 

dobrze  i  racjonalnie  wyznaczyć  kolejność  działań  zmierzających  do  poprawy  sytuacji  
w  gospodarce  odpadami  oraz  w  strukturach  organizacyjnych  systemu.  Pozwoli  ona  znaleźć 
odniesienia do najważniejszych dokumentów prawnych i PGO wyższego rzędu.

5.1. Polityka, cele i zadania w planach wyższego szczebla
Prawo UE 
Na terenie krajów Unii Europejskiej zasady postępowania z odpadami określa dyrektywa 

Rady UE 75/442  z  15  VII  1975  roku  w  sprawie  odpadów,  aktualnie  obowiązująca  w  wersji 
ustalonej  dyrektywą Rady nr  91/156/WE z 18 III  1991 roku jako tzw.  „Dyrektywa ramowa”. 
Określa  ona  główne  zasady  gospodarowania  odpadami  w  UE  takie  jako  zbieranie,  transport, 
odzyskiwanie, usuwanie i składowanie odpadów oraz nadzór nad tymi działaniami.

Dyrektywa  Ramowa  wskazuje  ze  priorytetetowo  powinny  być  traktowane  następujące 
działania:

- zapobieganie  powstawaniu  odpadów,  między  innymi  przez  rozwijanie  czystych  
technologii  oraz  skutecznych  technik  ostatecznego  usuwania  substancji  
niebezpiecznych znajdujących się w odpadach przeznaczonych do odzysku,

- zagospodarowanie powstających odpadów poprzez odzysk materiałów, powtórne ich 
wykorzystanie, regenerację lub inny sposób pozwalający odzyskać surowce wtórne,

- wykorzystywanie odpadów jako niekonwencjonalne źródło energii, 

Dyrektywa Ramowa zobowiązuje organa władzy do przygotowywania planów gospodarki 
odpadami oraz zobowiązuje władze lokalne do podjęcia działań mających na celu samodzielną lub 
wspólną realizację zintegrowanych zakładów usuwania odpadów stosujących najlepsze dostępne 
technologie.

Polskie uregulowania prawne nawiązują do aktów europejskich. Zgodnie z Art. 15 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r  o odpadach (Dz.  U. z  dnia 20 czerwca 2001 r)  Plany Gospodarki 
odpadami powinny być  opracowywane zgodnie  z  przyjętą  przez  Radę Ministrów (w dniu  13 
czerwca 2000 r) i Sejm (w dniu 23 sierpnia 2001 r) II Polityką Ekologiczną Państwa (II PEP), 
która jako dokument polityczno – strategiczny wyznacza cel i wytycza kierunki działań Państwa
w zakresie ochrony środowiska do 2025 roku. Jako cele nadrzędne stawia zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów i zwiększenie stopnia ich wykorzystania.

Pozwoliłoby  to  na  realizowanie  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju  w  wymiarze 
społecznym, ekonomicznym a przede wszystkim ekologicznym.

II PEP wyznacza priorytety:
- krótkoterminowe (lata 2000 – 2002),
- średniookresowe (lata 2003 – 2010), 
- perspektywiczne (lata 2010 – 2020).
Określone są tam zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne wraz z planowanymi nakładami 

finansowymi  dla  podejmowanych  przedsięwzięć  ukierunkowanych  na  poprawę  jakości 
środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami.

Krajowy  Plan  Gospodarki  Odpadami  (KPGO) (MP  Nr  11,  poz.159  z  dnia
29  października  2002)  obejmuje  obszar  całego  kraju  i  zawiera  zadania  dotyczące  gospodarki 
odpadami konieczne do realizacji  celów zawartych w II  PEP. W programie wykonawczym do 
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II PEP  oraz  w  Narodowym  programie  przygotowania  do  członkostwa  w  UE  w  obszarze 
„Środowisko”  KPGO  określa  przedsięwzięcia  priorytetowe  o  charakterze  ponadwojewódzkim, 
niezbędne do utworzenia i  utrzymania w kraju zintegrowanej  i  wystarczającej  sieci  instalacji  
i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów. Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające 
w kraju oraz przywożone na jego teren.

KPGO przyjmuje, że:
- Przewidywania  co  do  ilości  i  jakości  odpadów,  które  w  przyszłości  będą 

zagospodarowywane, stanowią podstawę dla całego planu, 
- Zmiany jakości  i  ilości  odpadów następują  wolno,  tak jak wolno następują  zmiany

w przyzwyczajeniach i zmiany w poziomie dochodów ludności,
- Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów składają się liczba ludności 

oraz jednostkowy wskaźnik emisji odpadów, liczony np. w kg odpadów na mieszkańca 
rocznie,

- Rozwój  gospodarki  będzie  postępował  bez  większych  załamań  powodując 
upodobnienie się struktur gospodarki polskiej i zachodnioeuropejskiej,  pociągając za 
sobą powolny wzrost zamożności społeczeństwa oraz m.in. rozwój rynku prasowego, a 
to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach,

- Następować będzie  powolny rozwój  sieci  gastronomicznej,  w tym rozwój  punktów 
zbiorowego  żywienia  w  zakładach  pracy,  co  spowoduje  równocześnie 
,,przemieszczanie  się"  odpadów  spożywczych  z  dzielnic  mieszkalnych  do  centrów 
miast,  a  rozwojowi  sieci  gastronomii  sprzyjać  będzie  także  zmiana  systemu  pracy 
wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na posiłek (lunch),

- Przez  najbliższe  5  lat  dominować  będą  postawy  konsumpcyjne,  wysoce 
,,odpadogenne",  po  czym  obserwowany  będzie  stopniowy  wzrost  postaw 
proekologicznych, w tym świadomy stosunek do problematyki odpadów; uwidoczni się 
też  spadek  ilości  tworzyw sztucznych  na  korzyść  szkła  i  wyrobów z  drewna  oraz 
innych  materiałów  -  przede  wszystkim  podatnych  na  recyrkulację  (szkło)  i  łatwo 
„degradowalnych” - jak papier czy drewno,

- Po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz prac remontowo-
budowlanych, co zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), 

- Zmiany ,,emisji" poszczególnych składników będą nie większe niż 3% w skali rocznej; 
jednakże  z  uwagi  na  stopień  rozwoju  regionu  i  przewidywaną  szybszą  progresję 
przyjęto wzrost o 3,5%.

Planowane  nakłady finansowe  w latach  2003  –  2014  na  przedsięwzięcia  inwestycyjne 
określone w KPGO oszacowane są na poziomie ok. 11 788,9 mln PLN w tym na:

- sektor komunalny: 8 777,0 mln PLN,
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi:    997,4 mln PLN.
KPGO  określa  również  nakłady  na  zadania  pozainwestycyjne  w  latach  2003  –  2014 

wynoszące kwocie ok. 2 129, 3 mln PLN w tym na:
- sektor komunalny: 2 034,3 mln PLN,
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi:    61,7 mln PLN.

Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Podkarpackiego (Wojewódzki  Plan 
Gospodarki Odpadami) został opracowany zgodnie z zakresem sporządzania wojewódzkiego PGO 
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(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.  w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz., 620). Wyznacza on:

Cele i zadania długoterminowe do roku 2014 
- zminimalizowanie  ilości  wytwarzanych  odpadów  w  sektorze  komunalnym  oraz 

wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania),

Cele i zadania krótkoterminowe na lata 2003 – 2006 
- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców),
- Skierowanie  w  roku  2006  na  składowiska  do  83  %  (wagowo)  całkowitej  ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),
- Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych,
- Deponowanie  na  składowiskach  nie  więcej  niż  78  %  wytworzonych  odpadów 

komunalnych.
Cele i zadania średnioterminowe na lata 2007 - 2014.
- Deponowanie  w  roku  2014  na  składowiskach,  nie  więcej  niż  53  %  wszystkich 

odpadów komunalnych,
- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Powyższe cele proponuje się zrealizować poprzez:
- Podniesienie  świadomości  społecznej  obywateli,  w  szczególności  w  zakresie 

minimalizacji wytwarzania odpadów,
- Wprowadzenie  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  układzie 

ponadlokalnym,
w  tym  przez  budowę  Zakładów  Zagospodarowania  Odpadów  (sortownie, 
kompostownie),

- Dążenie do kontroli przez gminy i powiaty nad Zakładami Gospodarowania Odpadami, 
co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami,

- Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej  zbiorki odpadów na obszarze całego 
Związku,

- Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych 
na składowiska,

- Wdrażanie systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych,

- Rozwój  systemów  zbiorki  i  zagospodarowania  odpadów  wielkogabarytowych  i 
budowlanych,

- Modernizacja  składowisk  odpadów  komunalnych,  które  nie  spełniają  wymogów 
ochrony  środowiska,  a  będą  użytkowane  do  czasu  wprowadzenia  rozwiązań 
ponadlokalnych,

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania niespełniających odpowiednich wymagań
i nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych,

- Sukcesywna  rekultywacja  składowisk  wyłączonych  z  eksploatacji  i  nieczynnych 
kwater na składowiskach funkcjonujących oraz likwidacja nielegalnych składowisk,
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- Utworzenie  zintegrowanego  systemu  zbiórki,  ściśle  powiązanego  z  krajowym,  dla 
specyficznych rodzajów odpadów.

Planowane  nakłady  finansowe  na  przedsięwzięcia  inwestycyjne  określone  w  PGO  dla 
Województwa Podkarpackiego przeznaczone do realizacji w latach 2003 – 2014 oszacowane są na 
poziomie ok. 734 780,0 tys. PLN:

- sektor komunalny: 529 100,0 tys. PLN,
-  sektor gospodarczy: 205 680,0 tys. PLN.

Planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia pozainwestycyjne określone w PGO dla 
Województwa Podkarpackiego przeznaczone do realizacji w latach 2003 – 2014 oszacowane są na 
poziomie ok. 4 710,0 tys. PLN:

- sektor komunalny: 4 180,0 tys. PLN,
- sektor gospodarczy:      530,0 tys. PLN.

PGO dla powiatu strzyżowskiego wyznacza następujące cele:

Cele i zadania krótkoterminowe na lata 2004 - 2006

- Poszerzenie ewidencji podmiotów wytwarzających odpady, głównie drobnych firm 
i placówek handlowych na podstawie wpisów do ewidencji działalności,

- Uregulowanie  warunków  korzystania  ze  środowiska  w  zakresie  gospodarki 
odpadami przez zidentyfikowane podmioty. W tym w szczególności:
a) Zobowiązanie operatorów wszystkich masarni i ubojni do uregulowania stany 

formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,
b) Rozpoczęcie  inwentaryzacji  ferm  zwierząt  futerkowych  (PIWet)  w  celu 

uregulowania tam gospodarki odpadami zgodnie z uoo,
c) Uregulowanie  stanu formalno  –  prawnego podmiotów świadczących  usługi  

w zakresie zbierania i transportu odpadów – tak aby wykluczyć jakiekolwiek 
rozpraszanie odpadów, 

d) Uregulowanie zagadnień przewozu i odzysku osadów ściekowych,
- Wymaganie, aby w składanych wnioskach były określone przewidywane sposoby 

postępowania z wytworzonymi/przerabianymi odpadami,
- Egzekwowanie  w  postępowaniu  administracyjnym  dotyczącym  gospodarki 

odpadami zapisów dotyczących redukcji ilości wytwarzanych odpadów a przede 
wszystkim deponowanych na składowiskach,

- Wyeliminowanie  praktyki  nieprawidłowego  unieszkodliwiania  w  tym  także  
nielegalnego lub nieprawidłowego składowania odpadów,

- Nakładać  w decyzjach  obowiązek  ograniczania  ilości  odpadów w przeliczeniu  
na produkt lub surowiec,

- Stale podnosić kwalifikacje osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
- Przy  zaopatrywaniu  Starostwa  w  materiały  biurowe  brać  pod  uwagę  także  

kryterium  przyjazności  dla  środowiska  kupowanych  tonerów,  papieru,  
długopisów. 
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Zadania szczegółowe dla specjalnych rodzajów odpadów realizowane we współpracy z 
innymi służbami (Wytyczne do stałego stosowania, które należy wdrożyć w latach 2004 – 
2006)

- Wymagać selektywnego zbierania odpadów na budowach, 
- Odmawiać zatwierdzania programów sprzecznych z niniejszym planem, 
- Prowadzić okresowe kontrole,  czy podmiot  odzyskujący odpady popiołu i  żużla 

przestrzega instrukcji 234/95 ITB, 
- Zapewnić pomoc gminom a zwłaszcza wsparcie merytoryczne w zakresie budowy 

GZPON, w tym zbiórki olejów przepracowanych, 
- Przystąpić do wyznaczenia POS,
- Zbierać/aktualizować dane o istniejących możliwościach zbytu oraz kosztach: 

a) odpadów  elektronicznych,  niebezpiecznych  z  komunalnych  (poszczególne 
asortymenty), 

b) wielkogabarytowych, zawierających freony, AGD, itp, 
- Sporządzić  kalkulację,  czy  opłaci  się  organizacja  ich  zbiórki  do  czasu 

wybudowania ZZO lub ZUOK w Rzeszowie, 
- Współpraca powiatu nie tylko z samorządami gminnymi, ale i z jednostkami na 

szczeblu województwa. W szczególności, współpraca dotyczyć winna zagadnień, 
takich jak: 
a) Organizacja ZZO,
b) Opracowanie bazy danych zawierającej informacje nt. lokalizacji, ilości i stanu 

wyrobów i odpadów zawierających azbest, 
c) Uwzględnienie  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na  szczeblu 

gminnym lokalizacji nowych składowisk odpadów azbestowych, 
d) Zwiększenie  świadomości  pracowników  administracji  publicznej  i 

mieszkańców  w  zakresie  oddziaływania  azbestu  na  zdrowie  ludzi  oraz 
przepisów i procedur dotyczących gospodarowania tego typu odpadem. 

Zadania do realizacji dla gmin powiatu na lata 2005 – 2007.

- Przystąpienie do rekultywacji/likwidacji składowisk w Czudcu i starego  w Jaworniku 
Niebyleckim,

- Przeprowadzenie badań osadów ściekowych z gminnych oczyszczalni ścieków,
- Wprowadzać stopniowo rozwiązania doraźne (etapowe) takie jak:

a) Wprowadzenie  powszechnej  zbiórki  workowej  (pojemniki,  które  są  –  zostają), 
poprzedzone winno być  kampanią edukacyjną,  kolejno przejść  należy na trwałe 
pojemniki,

b) Zebrane odpady wozić najpierw siłami lokalnych firm przewozowych (choć tańsze 
byłoby zaangażowanie własnego taboru, ale nie każda gmina go posiada), potem w 
miarę rosnącej ilości śmieci – zakup stopniowo nowych samochodów,

c) W związku z koniecznością wzajemnego dopasowania pojemników i samochodów, 
może zajść konieczność wycofania części starych pojemników, lub równoczesny 
zakup pojemników i samochodu,

- Organizacja  bazy  głównej  w  Strzyżowie  i  ewentualnie  jej  zaopatrzenie  w 
pojemniki/boksy,  ładowarkę,  wózek,  balownicę  (uniwersalną:  do  papieru,  tworzyw  
i puszek) lub młynek do tworzyw, 
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- Zaleca się w bieżącej działalności recyklingowej zwrócić uwagę na zagadnienia:
a) Recykling aluminium w miarę możliwości zbytu poszerzać go o np. aluminium w 

oprawach na świeczki, tubkach, itp.,
b) Baterie  –  konieczność  stopniowego rozszerzania  zbiórki  w sklepach lub  innych 

wybranych punktach i upowszechnić np. przy gniazdach recyklingu, 
c)  Środki ochrony roślin – docelowo należy wprowadzić w sklepach pojemniki na 

zużyte opakowania oraz możliwość odbioru akcyjnego.

PGO dla powiatu rzeszowskiego wytycza następujące cele:

Cele i zadania długoterminowe na lata 2007 – 2014.

- Uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy wykazu  
zwałowisk  odpadów  wydobywczych  przeznaczonych  do  wykorzystania  lub 
rekultywacji,

- Opracowanie wykazu terenów pogórniczych, zdegradowanych, przeznaczonych do  
rekultywacji,

- Wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych w celu zwiększenia odzysku odpadów z 
procesów wydobywczych.

- Budowa instalacji do stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu 
energetycznego i osadów ściekowych,

- Budowa instalacji do wytwarzania kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i 
żużla,

- Budowa  instalacji  do  produkcji  mieszanek  dla  drogownictwa  na  bazie  odpadów  
energetycznych  do  wykonywania  stabilizacji  gruntów,  podbudów,  nawierzchni  
drogowych.

- Selektywna zbiórka odpadów drewna,  szkła  i  tworzyw sztucznych (z  wydzieleniem 
drewna impregnowanego) przez podmioty wytwarzające,

- Ewidencja podmiotów wytwarzających odpady na poziomie powiatów,
- Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych,
- Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie,
- Rozwijanie sieci punktów skupu surowców wtórnych.
- Ewidencja i kontrola miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno – spożywczego,
- Organizacja systemu zbiórki odpadów z przemysłu rolno – spożywczego,
- Opracowanie  i  wdrożenie  strategii  nadzoru  weterynaryjnego  nad  procesem 

powstawania  i  niszczenia  odpadów  pochodzenia  zwierzęcego,  w  tym  odpadów 
szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM),

- Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych.
- Zwiększenie odzysku odpadów, które są deponowane na składowiskach.
- Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu zużytych opon.
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 Działania długoterminowe do roku 2010
- Pełne wdrożenie systemu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- Wdrożenie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych,
- Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych,
- Rozbudowa i modernizacja składowisk,
- Budowa kompostowni,
- Lokalizacja składowiska odpadów,
- Wdrożenie systemu zbierania zużytych opon,
- Tworzenie systemu kompostowania odpadów organicznych,
- Tworzenie warunków do bezpiecznego dla środowiska demontażu wraków 

samochodowych,
- Wdrożenie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze stacji obsługi pojazdów,
- Wdrożenie systemu monitoringu strumienia odpadów,
- Organizacja systemu zbiórki odpadów z przemysłu rolno – spożywczego.

Cele i zadania krótkoterminowe na lata 2003 – 2006.

- Poprawa warunków do selektywnej  zbiórki  szkła,  makulatury,  tworzyw sztucznych, 
metali,

- Wdrożenie systemu edukacji  ekologicznej we wszystkich placówkach oświatowo –  
wychowawczych,

- Wdrożenie systemu edukacji ekologicznej dla podmiotów prowadzących działalność  
handlowo – usługową, szczególnie w zakresie obsługi samochodów,

- Modernizacja  składowiska  w  Dynowie  w  zakresie  wypełniania  wymogów 
technicznych,

- Przygotowanie  składowiska  w  Sokołowie  do  obsługi  zbiórki  odpadów  
wielkogabarytowych,

- Stworzenie  warunków  do  przetwarzania  odpadów  budowlanych,  za  wyjątkiem  
odpadów niebezpiecznych,

- Wdrożenie  systemu  ewidencji  podmiotów  podejmujących  działalność  w  zakresie  
gospodarowania odpadami z selektywnej zbiórki,

- Wdrożenie systemu edukacji ekologicznej w zakresie ograniczania strumienia odpadów 

organicznych w masie odpadów komunalnych,
- Wdrożenie  systemu  ewidencji  podmiotów  wytwarzających  odpady  z  przemysłu  

remontowo – budowlanego.

Przyjęty scenariusz. 
Proponuje się:
- Potraktowanie nowego składowiska w Sokołowie jako instalacji  obsługującej rejon  

północny powiatu rzeszowskiego,
- Potraktowanie istniejącego składowiska w Dynowie jako instalacji obsługującej rejon 

południowy powiatu rzeszowskiego,
- Przyjęcie, że potrzeby rejonu środkowego są w wystarczającym stopniu zaspokajane 

przez składowisko w Kozodrzy,
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- Podjęcie działań wspierających rozpoczętą budowę systemu zbiórki zużytych baterii 
we współpracy ze ZK „Wisłok”,

- Podjęcie działań, wspólnie z gminami z terenu powiatu, w celu zinwentaryzowania  
pokryć dachowych z eternitu i rozpoczęcie starań o wskazanie lokalizacji dla instalacji 

do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
- Wspieranie inwestorów prywatnych podejmujących działalność w zakresie odzysku  

i  unieszkodliwiania  odpadów  z  przemysłu  budowlanego  i  prac  remontowo  –  
budowlanych,

- Współdziałanie  z  innymi  jednostkami  samorządowymi  w  dziedzinie  docelowego  
rozwiązania problemu osadów ściekowych,

- Wspieranie  inwestorów prywatnych podejmujących działalność w zakresie zbiórki  
i  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  wyselekcjonowanych  ze  strumienia 
odpadów komunalnych, 

- Wspieranie  inwestorów prywatnych podejmujących działalność w zakresie zbiórki  
i unieszkodliwiania zużytych opon,

- Wspieranie inwestorów prywatnych podejmujących działalność w zakresie demontażu 
i unieszkodliwiania wycofanych z eksploatacji pojazdów,

- Współdziałanie  z  innymi  jednostkami  samorządowymi  w  dziedzinie  wdrożenia  
selektywnej  zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,  propagowanie wybranego  
modelu przydomowej kompostowni.

PGO dla powiatu łańcuckiego:

Krótkoterminowy plan działania na lata 2003 - 2006:
- Edukacja ekologiczna ludności,
- Objęcie  zorganizowaną  zbiórką  odpadów  wszystkich  mieszkańców  miast  i  80%  

mieszkańców terenów wiejskich,
- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
- Osiągnięcie  w   roku   2006   zakładanych   limitów   odzysku   i   recyklingu 

poszczególnych odpadów,
- Deponowanie   na   składowiskach   nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów  

komunalnych.

Długoterminowy plan działania na lata 2007-2014:
- Objęcie   wszystkich   mieszkańców   powiatu  zorganizowaną  zbiórka  odpadów 

komunalnych,
- Skierowanie w roku 2014 na składowiska nie więcej niż 51% (wagowo) całkowitej 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995),
- Osiągnięcie   w   roku   2014   zakładanych   limitów   odzysku   i   recyklingu  

poszczególnych odpadów,
- Deponowanie  na  składowiskach  nie  więcej  niż  53%  wszystkich  odpadów 

komunalnych,
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- Wprowadzanie  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  układzie 
ponadlokalnym,  w  tym  budowa  zakładów  zagospodarowania  odpadów  (sortownie, 
kompostownie,  obiekty  termicznej  utylizacji  odpadów,  składowiska  o  funkcji 
ponadlokalnej),

- Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej  zbiórki odpadów na obszarze całego 
powiatu,

- Sukcesywna eliminacja biomasy z odpadów kierowanych na składowiska,
- Wdrażanie  systemu  zbiórki  i  utylizacji  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia 

odpadów komunalnych,
- Rozwój  systemów  pozyskania  i  zagospodarowania  odpadów  wielkogabarytowych

i budowlanych,
- Likwidacja nielegalnych składowisk.

Harmonogram realizacji przedsięwzięć:
- Utworzenie powiatowej bazy monitoringowej – 2004r.
- Budowa  gminnych  punktów  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  (GPZON)  i  stacji  

przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON) – 2004 - 2005r.,
- Objęcie  zorganizowaną  zbiórką  odpadów  komunalnych  wszystkich  mieszkańców 

powiatu  (97-100%),  - do 2010r.,
- Skierowanie  na  składowiska  do  75%  (wagowo)  całkowitej  ilości  odpadów 

komunalnych ulęgających biodegradacji (w stosunku do 1995r) - do 2010r.,
- Wydzielenie  20% w 2006r.  odpadów wielkogabarytowych  ze  strumienia  odpadów  

komunalnych oraz 50% w 2010r.,
- Wydzielenie  15%  w  2005r.  odpadów  budowlanych  ze  strumienia  odpadów 

komunalnych, 50% w 2010,
- Odzyskanie  (w  ilości  50%)  i  poddanie  recyklingowi  (w  ilości  25%)  odpadów  

opakowaniowych  w latach 2007-2010,
- Likwidacji tzw. dzikich wysypisk – do 2006r.,
- Budowa sortowni - 2005 - 2010r.

PGO dla  powiatu ropczycko – sędziszowskiego wytycza następujące cele:

Cele i zadania krótkoterminowe na lata 2004 - 2006

- Poszerzenie ewidencji podmiotów wytwarzających odpady, głównie drobnych firm i  
placówek handlowych na podstawie wpisów do ewidencji działalności,

- Uregulowanie warunków korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami 
przez zidentyfikowane podmioty, w tym w szczególności:
a) Zobowiązać należy operatorów wszystkich masarni i ubojni do uregulowania stanu 

formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,
b) Rozpocząć  należy  inwentaryzację  ferm  zwierząt  futerkowych  (PIWet)  w  celu 

uregulowania tam gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o Odpadach,
c) Uregulować  należy  stan  formalno  –  prawny  podmiotów  świadczących  usługi  

w zakresie zbierania i transportu odpadów, 
d) Uregulować należy zagadnienia przewozu i odzysku osadów ściekowych,
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- Wymaganie,  aby  w  składanych  wnioskach  były  określone  przewidywane  sposoby 
postępowania z wytworzonymi/przerabianymi odpadami ,

- Egzekwowanie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym gospodarki odpadami 
zapisów  dotyczących  redukcji  ilości  wytwarzanych  odpadów  a  przede  wszystkim 
deponowanych na składowiskach,

- Wyeliminowanie  praktyki  nieprawidłowego  unieszkodliwiania  w  tym  także 
nielegalnego lub nieprawidłowego składowania 

- Nakładanie w decyzjach obowiązek ograniczania  ilości  odpadów w przeliczeniu  na 
produkt lub surowiec,

- Stałe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
- Przy  zaopatrywaniu  Starostwa  w  materiały  biurowe  branie  pod  uwagę  kryterium 

przyjazności dla środowiska kupowanych tonerów, papieru, długopisów. 

Zadania szczegółowe dla specjalnych rodzajów odpadów realizowane we współpracy z 
innymi służbami (Wytyczne do stałego stosowania, które należy wdrożyć w latach 2004 – 
2006)

 
- Wymagać selektywnego zbierania odpadów na budowach, 
- Odmawiać zatwierdzania programów sprzecznych z niniejszym planem, 
- Prowadzić  okresowe  kontrole,  czy  podmiot  odzyskujący  odpady  popiołu  i  żużla 

przestrzega instrukcji 234/95 ITB, 
- Zapewnić  pomoc  gminom a  zwłaszcza  wsparcie  merytoryczne  w  zakresie  budowy 

GZPON,  w tym zbiórki olejów przepracowanych, 
- Zbierać/aktualizować dane o istniejących możliwościach zbytu oraz kosztach: 

a) Odpadów  elektronicznych,  niebezpiecznych  z  komunalnych  (poszczególne 
asortymenty), 

b) Wielkogabarytowych, zawierających freony, AGD, itp., 
- Sporządzić  należy  kalkulację,  czy  opłaci  się  organizacja  ich  zbiórki  do  czasu 

wybudowania ZZO w Dębicy, Tarnobrzegu, czy też Rzeszowie, 
- Niezbędna współpraca Powiatu nie tylko z samorządami gminnymi, ale i z jednostki na 

szczeblu  województwa.  W  szczególności,  współpraca  dotyczyć  winna  zagadnień, 
takich jak: 
a) Organizacja ZZO 
b) Opracowanie bazy danych zawierającą  informacje  nt.  lokalizacji,  ilości  i  stanu  

wyrobów i odpadów zawierających azbest,
o Uwzględnienie  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na  szczeblu 

gminnym  lub  powiatowym  lokalizacji  nowych  składowisk  odpadów 
azbestowych, 

o Zwiększenie świadomości zarówno pracowników administracji publicznej jak 

i  mieszkańców  w  zakresie  oddziaływania  azbestu  na  zdrowie  ludzi  oraz 
przepisów i procedur dotyczących azbestu, 

Zadania do realizacji dla gmin powiatu na lata 2005 – 2006
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- Przystąpienie do rozbudowy składowiska w Kozodrzy,
- Przeprowadzenie badań osadów ściekowych z gminnych oczyszczalni ścieków,
- Wprowadzenie powszechnej zbiórki workowej (pojemniki, które są – zostają), 
- Zebrane odpady wozić najpierw siłami lokalnych firm przewozowych, 
- Organizacja bazy głównej w i jej zaopatrzenie w pojemniki/boksy, ładowarkę, wózek, 

balownicę (uniwersalną: do papieru, tworzyw i puszek) lub młynek do tworzyw, 
- Zaleca się w bieżącej działalności recyklingowej zwrócić uwagę na zagadnienia:

a) Recykling aluminium w miarę możliwości zbytu poszerzać go o np. aluminium w 
oprawach na świeczki, tubkach, itp.,

b) Baterie  –  konieczność  stopniowego rozszerzania  zbiórki  w sklepach lub  innych 
wybranych punktach i upowszechnić np. przy gniazdach recyklingu, 

c) Środki ochrony roślin – docelowo należy wprowadzić w sklepach pojemniki na 
zużyte opakowania oraz możliwość odbioru akcyjnego.

PGO dla Miasta Rzeszowa wytycza następujące cele:

Cel ogólny długookresowy do roku 2014:
- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie 

nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Cele i działania krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:
- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miasta,
- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),
- Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych,
- Deponowanie  na  składowiskach  nie  więcej  niż  78%  wytworzonych  odpadów 

komunalnych.

Cele i działania średniookresowe na lata 2008 – 2014:
- Deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 53% wszystkich odpadów 

komunalnych,
- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej 

ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Najbliższe przewidziane do realizacji zadania i działania dla m. Rzeszowa, jako jednego z 
członków Związku Komunalnego „WISŁOK”
- Przyjęcie  Koncepcji  Gospodarki  odpadami  wraz  z  procesem  kształtowania 

świadomości i opinii publicznej,
- Stworzenie  obszernego  systemu  wymiany  danych  między  miastem  a  Związkiem, 

uzupełniające zbieranie danych i badania do istniejących wyników badań ankietowych.

Zakres działań krótkoterminowych (lata 2004 – 2007) obejmuje:
- Wprowadzenie na całym terenie miasta, odpowiadającej standardom, techniki wywozu 

odpadów nowoczesnymi pojazdami,
- Zbudowanie  na  całym  terenie  miasta  efektywnego  systemu  selektywnej  zbiórki 
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surowców  wtórnych,  papieru,  szkła,  metalu,  tworzyw  sztucznych  (butelek  PET), 
zagęszczenie  istniejącej  sieci  wysepek  ekologicznych  do  wartości  średniej  500 
mieszkańców na każdą wysepkę zbiórki, 

- Wprowadzenie kompostowania w ogródkach przydomowych na terenach o mniejszej 
gęstości zaludnienia,

- Wprowadzenie zbiorników na odpady biologiczne,
- Edukacja ekologiczna i doradztwo w sprawie odpadów,
- Coroczna zbiórka materiałów problemowych (zbiórka mobilna),
- Ustalenie przyszłego trybu postępowania w sprawie obróbki i składowania odpadów 

resztkowych (ustalenie  lokalizacji,  modele  eksploatacji),  zawarcie  umów w sprawie 
przyszłej wstępnej obróbki odpadów łącznie ze składowaniem odpadów resztkowych,

- Początek wprowadzania recyklingu odpadów budowlanych.

Planowane działania długoterminowe (lata 2008 – 2014)
- Urządzenie  i  uruchomienie  centrów zbiórki  surowców wtórnych łącznie  ze  zbiórką 

odpadów problemowych,
- Urządzenie  centrum  logistyki  dla  surowców  wtórnych  (ewentualnie  w  miejscu 

lokalizacji stacji przeładunkowej w Rzeszowie),
- Wprowadzenie  wstępnej  obróbki  odpadów balastowych  łącznie  z  odpowiadającymi 

standardowi techniki składowiskami odpadów resztkowych,
- Kompostowanie względnie fermentacja odpadów biologicznych,
- Termiczne wykorzystanie lekkiej frakcji termicznej uzyskanej z odpadów balastowych,
- Działania Edukacyjno-informacyjne i organizacyjne:
- W  systemie  nauczania,  począwszy  od  zajęć  w  szkołach  podstawowych,  średnich 

i wyższych,
- Za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),
- Za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej, itp.,
- Wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,
- Recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek,
- Selektywne zbieranie odpadów na budowach,
- Kompostowanie  przydomowe  frakcji  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Osadów ściekowych
Cele i działania długookresowe do roku 2014.
- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi,
- Zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, 
- Maksymalizacja  stopnia wykorzystania substancji  biogennych zawartych w osadach 

przy  zachowaniu wymogów ochrony środowiska,
- Sukcesywna modernizację istniejących oczyszczalni ścieków w zakresie linii 

technologicznej przeróbki osadów w celu podniesienia ich jakości,
- Rozbudowa bloku przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie (do roku 

2006) – suszenie i spalanie osadów, zgodnie z projektem MPWiK,
- Realizacja planowanego Regionalnego Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi (do 

roku 2010),
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- Prowadzenie prac mających na celu zewidencjonowanie i przystosowanie terenów 
wymagających rekultywacji, a nadających się do wykorzystania w gospodarce osadami 
ściekowymi.

Odpady z sektora gospodarczego
Cele i działania długookresowe do roku 2014:
- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów,
- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,
- Systematyczne  wprowadzanie  bezodpadowych  i  małoodpadowych  technologii 

produkcji oraz technologii czystszej produkcji,
- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do  

zintensyfikowania  działań  zmierzających  do  maksymalizacji  gospodarczego 
wykorzystania odpadów,

- Budowa  i  modernizacja  składowisk  odpadów  przemysłowych  wyłączonych   
z eksploatacji,

- Zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich ilości,
- Usprawnienie  i  reorganizacja  sieci  punktów  skupu  odpadów  opakowaniowych  na 

terenie miasta,
- Utworzenie baz danych pozwalających na uzyskiwanie pełnej i wiarygodnej ewidencji 

odpadów i metod ich zagospodarowania,
- Działania edukacyjno – informacyjne.

Odpady niebezpieczne
Cele i działania długookresowe do roku 2014:
- Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych,
- Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- Zmniejszenie docelowo składowanych ilości odpadów niebezpiecznych,
- Objęcie  jednolitym systemem sektora  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  mających 

istotny udział w wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych,
- Zmniejszenie  zagrożenia  zanieczyszczenia  środowiska  poprzez  deponowanie  

przekształconych odpadów niebezpiecznych.

Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych
- Odpady medyczne i weterynaryjne

Cele i działania długookresowe do roku 2014:
a) Minimalizacja ilości powstawania odpadów,
b) Eliminacja  nieprawidłowych  praktyk  w  gospodarce  odpadami  medycznymi  

i weterynaryjnymi,
c) Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego,
d) Zaprzestanie  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  w 

instalacjach  niespełniających wymagań ochrony środowiska,
e) Wzmocnienie działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia pracowników służby 

zdrowia  i służb  weterynaryjnych  w  zakresie  właściwej  zbiórki  odpadów 
medycznych i weterynaryjnych,

f) Organizacja  nadzoru  weterynaryjnego nad procesem powstawania  i  niszczenia 
odpadów pochodzenia  zwierzęcego  szczególnego  ryzyka  (SRM)  oraz  padłych 
zwierząt (HRM),
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g) Opracowanie miejskiej bazy danych dotyczącej ilości, sposobu gospodarowania 
i unieszkodliwiania  odpadów pochodzących  z  działalności  służb  medycznych  
i weterynaryjnych,

h) Wzmożenia  działalności  kontrolnej  w celu  wyegzekwowania  posiadania  przez 
placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu 
gospodarki  odpadami  oraz  aktualnych umów ze  specjalistycznymi  firmami na 
transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

i) Optymalizacja  wykorzystania  istniejących  obiektów  do  unieszkodliwiania 
odpadów medycznych i weterynaryjnych,

j) Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników służby zdrowia 
z terenu  miasta  na  temat  prowadzenia  racjonalnej  gospodarki  odpadami, 
sposobów zmniejszenia ilości i toksyczności generowanych tam odpadów.

- Odpady zawierające PCB
Podstawowym działaniem w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi PCB jest 
ilościowa i jakościowa inwentaryzacja tych odpadów. Przyjmuje się, że 
inwentaryzacja zostanie zakończona w roku 2010.

- Odpady zawierające azbest
Planuje sie podjęcie niezbędnych działań, jak:
a) Zapewnienie  niezbędnych  warunków  przy  pracach  demontażowych  wyrobów 

zawierających azbest po kątem zdrowia ludzi i ochrony środowiska,
b) Odpowiednie zabezpiecznie zdemontowanych wyrobów,
c) Właściwy transport odpadów azbestowych,
d) Wydzielenie osobnej kwatery do deponowania odpadów zawierających azbest na 

składowisku odpadów komunalnych lub zapewnienie innej metody ich utylizacji,
e) Działania edukacyjno – informacyjne.

- Oleje odpadowe
Rozwijac „System Zbiórki Olejów Przepracowanych” zaproponowany przez ZK 
„WISŁOK”.
 

- Zużyte urządzenia i ich elementyelektroniczne i elektryczne
Proponuje się, aby zbiórka od użytkowników indywidualnych oraz dystrybutorów 
sprzętu była prowadzona poprzez sklepy i punkty zbiórki odpadów GPZON  oraz 
na terenie Rzeszowskiej Bazy Odnowy Komputerów m.in. z odzyskiem metali 
szlachetnych.

5.2. Indywidualne plany i zamierzenia Gmin

Obok Miasta i Gminy Rzeszów 4 gminy należące do ZK ”WISŁOK” podjęły decyzje o 
samodzielnym  sporządzeniu  własnych  Planów  Gospodarki  Odpadowej.  Plany  te  na  etapie 
sporządzania  miały  być  konsultowane  z  Zespołem  Projektowym  Związkowego  PGO.  Z 
otrzymanych planów wynika, że poszczególne gminy zakładają:
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Boguchwała –  stworzenie  centrum recyklingu  na  bazie  GO-KOM  Boguchwała,  gdzie 
odbywać  się  będzie  lokalne  kompostowanie  biomasy,  doczyszczanie  odpadów  z  selektywnej 
zbiórki, rozbiórka i magazynowanie odpadów wielkogabarytowych. Ogólnym założeniem planu 
jest  objęcie  wszystkich  mieszkańców  selektywną  zbiórką,  propagowanie  kompostowników 
przydomowych i konieczność edukacji ekologicznej. 

Sokołów Młp. – objęcie wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów i selektywną zbiórką 
„u źródła”, budowę GPZON oraz MPZOW, współprace w ramach tworzenia ZZO Rzeszów. 

Świlcza –  edukację  ekologiczną,  budowę  GPZON,  popularyzację  przydomowych 
kompostowni oraz skierowanie strumienia odpadów do ZZO Rzeszów.

Żołynia – W chwili  sporządzania niniejszego planu nie był dostępny projekt plany dla 
gminy.

Miasto Dynów – nie należy do ZK „WISŁOK” jednak z uwagi na położenie oraz fakt, że 
na jej terenie jest składowisko odpadów, z którego zgodnie z Powiatowym PGO korzystać ma 
część gmin ZK „WISŁOK” (południowa część powiatu rzeszowskiego) możliwe jest włączenie 
Dynowa  do  wspólnego  sytemu  związkowego.  Plan  Dynowa  zakłada  organizacje  selektywnej 
zbiórki „u źródła” z podziałem na: szkło, papier, tworzywa, balast oraz baterie (w szkołach).

5.3. Zadania i obowiązki gmin w gospodarce odpadami

5.3.1 Ustawowo określone zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami
Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości

i porządku określa ustawa (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r) o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). 
Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie 
warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.). Zapisane (art. 3.2.) zadania gmina powinna 
realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada  gminy,  po  zasięgnięciu  opinii  państwowego  terenowego  inspektora  sanitarnego,
w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
dotyczące m. in. (art. 4):
− prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
− rodzaju  urządzeń  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  na  terenie 

nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  a  także  wymagań  dotyczących  ich 
rozmieszczenia  oraz  utrzymywania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i 
technicznym;

− częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada  gminy  może  ustalić  (w  drodze  uchwały)  górne  stawki  opłat  ponoszonych  przez 
właścicieli  nieruchomości  za  usługi  odbioru  odpadów od  właścicieli  nieruchomości  (art.  6.2). 
Ustalając  stawki  powyższych  opłat,  rada  gminy  może  stosować  stawki  niższe,  jeżeli  odpady 
komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Ustawa  o  odpadach,  wśród  ogólnych  zasad  gospodarki  odpadami  przynosi  też  niżej 
wymienione zapisy, które mogą być odniesione do gmin:
- Art.  9  ust.  1  mówi,  że  odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  musi  być  dokonywane  

w najbliżej położonych miejscach;
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- Art. 10 określa, że odpady winny być zbierane w sposób selektywny. (Artykuł ten nie mówi 
jednak  na  kim  ciąży  obowiązek  prowadzenia  selektywnej  zbiórki.  Jednak  w  związku  
z zapisami ustawy o czystości i porządku w gminach  określającymi, że gospodarka odpadami  
komunalnymi jest zadaniem własnym gminy selekcja odpadów komunalnych winna również  
być podjęta przez te samorządy);

- Art. 12  mówi, że unieszkodliwieniu (czyli np. składowaniu) poddaje się te odpady, z których 
uprzednio wysegregowano odpady nadające się do użytku.

5.3.2. Spodziewane przyszłe obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami 
Oprócz  zadań  własnych  gmin  wymienionych  np.  w  ustawie  o  utrzymaniu  czystości

i  porządku  w  gminach,  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  samorządy  gminne  będą  musiały
w  najbliższych  latach  podjąć  także  inne  wyzwania,  np.  jako  zarządca  składowiska.  Zgodnie
z  dyrektywą  w  sprawie  składowania  odpadów  (1999/31/WE),  należy  zmniejszać  ilość 
składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 25 % w roku 2010 i o 50 % w roku 2013. 
Poziomem odniesienia jest w tym przypadku rok 1995.

Inne  zadania  jakie  wynikają  z  dyrektyw  odnoszących  się  do  szczególnych  rodzajów 
odpadów,  zostały  określone  w  KPGO.  Z  punktu  widzenia  samorządów  gminnych,  istotne  są 
następujące zapisy:
- istnieje  prawny  obowiązek  zbiórki  zużytych  baterii  i  akumulatorów;  w  Polsce  temat  ten 

reguluje ustawa o opłacie depozytowej i produktowej; Należy jednak przyjąć, że zbiórka tych 
odpadów,  w  części  pochodzącej  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  powinna  być 
organizowana przez gminy,

- zgodnie  z  przyjętymi  na  siebie  przez  Polskę  zobowiązaniami,  będą  sukcesywnie  wzrastać 
poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

- najpóźniej  do  31  grudnia  2005  musi  zostać  osiągnięty  minimalny  poziom  efektywności 
selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, określany wskaźnikiem 
4 kg na mieszkańca na rok,

- ponadto  KPGO  określa  wymagane  do  osiągnięcia  poziomy  recyklingu  odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych.

Co prawda, żaden z tych zapisów nie odnosi się bezpośrednio do zadań własnych gmin nie 
mniej  jednak  odnoszą  się  one  do  niektórych  składników  odpadów  komunalnych,  lub  im 
podobnych. Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika zaś, że gospodarka 
odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy.

Aby  określić  działania  zmierzające  do  poprawy  sytuacji  w  zakresie  gospodarowania 
odpadami na poziomie gminy należy brać pod uwagę ustaloną politykę i wyznaczone cele w PGO 
wyższego  szczebla.  Polityka  na  terenie  gmin  powinna  być  zgodna  z  polityką  obowiązującą
w Polsce  i  UE w zakresie  gospodarki  odpadami,  czyli:  zapobieganie  powstawaniu  odpadów, 
odzysk  (w tym recykling),  termiczne  przekształcanie  odpadów oraz  unieszkodliwianie.  Gmina 
może z mocy prawa ustalać politykę cenową – czyli maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów 
od mieszkańców gminy oraz zobowiązać mieszkańców do działania w ramach przyjętego systemu 
gospodarki odpadami, którego celem może być zakładany poziom odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów.  W aktualnych  realiach  prawnych  gminy w niewielkim stopniu  decydują  o  tym jak 
zagospodarowane są odpady z ich terenu.
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W perspektywie Związek Komunalny „WISŁOK” powinien przejąć od gmin ich prawa
i  obowiązki  w  zakresie  regulacji  polityki  w  gospodarce  odpadowej.  Prace  związane
z przejęciem w/w zadań powinny toczyć się równolegle do składania wniosku o dotacje na system 
gospodarki odpadowej dla Związku Komunalnego „WISŁOK” oraz niezbędne zmiany statutowe 
w samym Związku Komunalnym „WISŁOK”. 

5.4. Ogólne zasady postępowania z odpadami

5.4.1 Zasady postępowania z odpadami służące ograniczeniu ich ilości oraz możliwe system 
zbiórki w gospodarce odpadami
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, ZPGO określać musi działania służące 

zapobieganiu  powstawaniu  odpadów,  zmierzające  do  ograniczenia  ilości  odpadów  i  ich 
negatywnego  oddziaływania  na  środowisko,  wspomagające  prawidłowe  postępowanie  
z  odpadami  oraz  zmierzające  do  redukcji  odpadów  komunalnych  ulęgających  biodegradacji. 
Poniżej wskazano działania, jakie leżą w zakresie możliwości samorządów gminnych oraz opisano 
zalecane w literaturze systemy zbierania odpadów.

5.4.1.1. Działania służące zapobieganiu powstawaniu odpadów
Najskuteczniejsze  działanie  w  tym  obszarze  to  wdrażanie  technologii  małoodpadowych  
i  czystej  produkcji,  leżących w gestii  przemysłu.  Wymuszanie  stosowania  takich praktyk  (np. 
poprzez  akty  prawne  dotyczące  przemysłu,  zmuszające  do  projektowania  i  wytwarzania 
produktów nadających się w znacznym procencie do recyklingu) również nie należy do zadań 
gmin.  Samorządy gminne  skutecznie  mogą  podjąć  się  prowadzenia  akcji  edukacyjnej  w  celu 
popularyzowania w społeczeństwie postaw sprzyjających świadomemu konsumentyzmowi  (nie 
kupowania produktów nadmiernie opakowanych, nieprzyjaznych środowisku) co w konsekwencji 
wpłynie na strategie producentów.

5.4.1.2. Działania  zmierzające  do  ograniczenia  ilości  odpadów  i  ich  negatywnego 
oddziaływania na środowisko.

Gminy  przy  niewielkich  nakładach  finansowych  mogą  krzewić  idee  oszczędzania 
surowców  i  ich  recyklingu.  Dla  zmniejszania  ilości  powstających  odpadów  powinny  być 
prowadzone  działania  edukacyjno–informacyjne polegające  na  kreowaniu  zachowań 
konsumentów  w  kierunku  zakupu  produktów  wykonanych  z  surowców  nadających  się  do 
recyklingu,  w  opakowaniach  wielokrotnych,  popularyzacja  stosowania  materiałów  wysokiej 
trwałości.  Wsparciem  dla  gmin  w  tym  temacie  powinny  być  działania  lokalnych  mediów, 
środowisk szkolnych, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów. Ci ostatni w szczególności 
powinni być aktywni w środowisku pracowników gmin. Zmniejszenie w Urzędzie Gminy ilości 
zużywanych  materiałów  (np.  dwustronny  zadruk  papieru,  wprowadzanie  wewnętrznych  sieci 
informatycznych,  poczty  elektronicznej,  recykling  opakowań  tonera  z  drukarek  i  kopiarek), 
ograniczania  zakupu  produktów  jednorazowego  użytku,  wprowadzania  selektywnej  zbiórki 
makulatury  staje  się  dla  mieszkańców  bardziej  wiarygodne  niż  formułowanie  apeli  i 
podejmowanie  uchwał.  Ograniczenie  ilości  odpadów  wynikać  będzie  z  podjętych  działań 
organizacyjnych, polegające np. na wprowadzaniu w gminie gniazd pojemników do selektywnej 
zbiórki i egzekwowaniu od mieszkańców jej zasad. Jest ona bowiem podstawą do prowadzenia 
efektywnego  odzysku  i  unieszkodliwiania odpadów.  W  praktyce,  w  celu  zachęcenia 
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mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększania jej efektywności gmina może podejmować 
następujące działania: 

• Określenie a następnie egzekwowanie warunków, jaki muszą spełnić firmy obsługujące 
gospodarkę komunalną. 

• Zastosowanie instrumentów finansowych polegających np. na niższych opłatach za odbiór 
odpadów  zmieszanych  dla  gospodarstw  prowadzących  kompostowanie  odpadów  we 
własnym  zakresie  lub  wykazujących  wyznaczony  poziom  odzysku  makulatury,  szkła, 
plastiku i metali. 

• Wykorzystywanie przepisów lokalnych do obligowania gospodarstw domowych i innych 
wytwórców odpadów do wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecenia dotyczące 
sposobu  zbiórki,  typów  pojemników  oraz  częstotliwości  ich  wystawiania  do  ich 
opróżnienia (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Opisane  działania  opisane  mogą  spowodować  konieczność  zmiany  gminnego  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku.

Celem  ograniczenia  negatywnego  wpływu  odpadów  na  środowisko  należy  rozważyć 
współpracę  gmin  z  samorządami  powiatowymi,  WIOŚ i  policją  celem walki  z  „szarą  strefą” 
odpadową  i  nielegalnym  składowaniem  odpadów  (poprzez  kontrole  oraz  w  razie  potrzeby 
korzystanie  z  art.  34  ustawy o  odpadach)  oraz  stymulować  rozwój  energetyki  alternatywnej, 
zwłaszcza  wiatrowej  lub  zakładania  plantacji  roślin  (np.  nawożonych  osadami  ściekowymi)  z 
przeznaczeniem na spalanie energetyczne.

5.4.1.3.  Działania  zmierzające  do  redukcji  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

• Popularyzacja  kompostowania  odpadów organicznych przez  mieszkańców we własnym 
zakresie (w indywidualnych przydomowych kompostownikach) w zabudowie zagrodowej 
na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną. Zakłada się, że ok. 10% 
tej grupy odpadów zostanie może być zagospodarowana w ten sposób. 

• Przeróbka części biomasy i jej wykorzystanie jako przesypki na składowiskach (ogranicza 
się  zakup  materiałów  obojętnych  wykorzystywanych  na  przesypki  międzywarstowe; 
działanie wskazane zwłaszcza dla osadów ściekowych);

• Budowa  lokalnych  kompostowni,  które  będą  miały  za  zadanie  przeróbkę  odpadów 
biodegradowalnych, w tym: odpadków żywności z gastronomii, z pielęgnacji zieleni oraz 
ewentualnie osadów ściekowych. Wprowadzenie do kompostowania osadów ściekowych 
będzie uzależnione od ich składu chemicznego oraz kierunku wykorzystania produktu z 
procesu kompostowania. Zaleca się wprowadzanie technologii, w ramach, której możliwe 
będzie  kompostowanie  osadów ściekowych  w rozdzielnych  układach  technologicznych 
umożliwiających  różne  wykorzystanie  produktu  końcowego.  Kompost  niespełniający 
warunków  umożliwiających  wykorzystanie  go,  np.  do  rekultywacji  terenów  zielonych 
może być zużywany jako odpad obojętny na funkcjonujących składowiskach odpadów lub 
do produkcji biomasy będącej alternatywnym źródłem energii np. wierzba energetyczna.

• Budowa  innych  instalacji  do  przerobu  biomasy  np.  wg  technologii  fermentacji 
beztlenowej, mineralizacja, metanizacja, pirolizy, produkcji biopaliw, spalania z odzyskiem 
energii
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5.4.1.4. Systemy zbierania odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki

5.4.1.4.1. Odpady komunalne zmieszane

Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania powinno odbywać do pojemników lub 
do worków foliowych i może mieć charakter wyłącznie krótkotrwały. Ze względów sanitarnych 
niedopuszczalne  jest  stosowanie  zbiorników stałych (boksów) oraz  długich  okresów zalegania 
odpadów w pojemniku.
Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych odbywać się może jednym z niżej podanych 
systemów:

• zbiórka do pojemników 1100 l. 900 l. 700  l. ustawionych w strefach wysokiej zabudowy;
• zbiórka  do  kontenerów  KP7  ustawionych  w  sąsiedztwie  wybranych,  newralgicznych 

punktach miast, osiedli, wsi, 
• zbiórka do pojemników 110 l  i 60 l. z indywidualnych gospodarstw domowych 
• zbiórka do worków poj. ok. 120 l z indywidualnych gospodarstw domowych

5.4.1.4.2. Odpady zbierane rozdzielnie (selektywna zbiórka)

Zbiórka  selektywna  odpadów  komunalnych  stanowi  pierwsze  ogniowo  systemu  
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. 
Zbiórka selektywna „u źródła” jest najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej 
zbiórki odpadów. 
W zabudowie rozproszonej przy dobrze zorganizaowanej indywidualnej zbiórce z każdej posesji 
można otrzymać wysokiej jakości czyste i jednorodne odpady. 

• Najpopularniejszym stosowanym systemem zbiórki  jest  system  workowy.  W systemie 
tym,  polegającym  na  dostarczeniu  do  właścicieli  posesji  odpowiedniej  liczby 
różnokolorowych  worków  na  papier,  plastyk,  szkło,  metal  i  in.,  uzyskuje  się  wysoką 
jakości  pozyskiwanego  surowca  i  znaczne  ich  ilości  szczególnie  wtedy,  gdy  w 
indywidualnej  zabudowie  masa  zgromadzonych  surowców  zmniejsza  ilość  odpadów 
niesgregowanych, których koszt wywozu stanowi poważną pozycję w budżecie domowym. 
System ten jest najtańszym na etapie inwestycyjnym. Wadą jego jest czas konieczny na 
jego  wdrożenie,  intensywna  edukacja  ekologiczna  i  znaczne  koszty  transportu  oraz 
konieczność ciągłego dokupowanie najczęściej jednorazowego użycia worków. 

• W  społeczeństwach  zamożnych  możliwe  jest  zastąpienie  worków  małymi  (60-110  l) 
pojemnikami  na  selektywnie  zbierane  odpady.  Pojemniki  o  stosownych  napisach  i 
różnokolorowych klapach umożliwiają czyste i efektywne zbieranie odpadów. Wadą takiej 
formy  jest  duża  liczba  niezbędnych  pojemników  i  rozbudowany,  kosztowny  system 
transportu oraz niechęć mieszkańców do wydzielania zbyt dużej powierzchni działki na ten 
cel. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do 
coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania odpadów.

W zabudowie wielorodzinnej najpopularniejsze są systemy pojemnikowe lub centra zbiórki. 
• Z  systemów  pojemnikowych,  do  selektywnej  zbiorki  zalecany  jest  system 

dwupojemnikowy,  gdyż  jest  on  najprostszy  w  obsłudze  dla  mieszkańca.  Polega  na 
rozdzielaniu odpadów do dwóch pojemników odpowiednio na:  odpady „suche”,  w tym 
surowce wtórne (razem papier, plastyk, szkło, metal i in., na które aktualnie jest zbyt), oraz 
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drugi  na odpady „mokre” (odpadki  żywności  i  zielone)  oraz  balast,  czyli  nieprzydatną 
resztę. Wadą systemu jest konieczność kosztownej wtórnej segregacji zebranych surowców 
w  bazie  magazynowo–przeładunkowej.  System  ten  jest  najprostszy  i  najtańszy  w 
eksploatacji.

• System  wielopojemnikowy polega  na  rozdzielaniu  odpadów do wielu  pojemników (w 
najbardziej rozbudowanych wersjach) odpowiednio na: papier, plastyk, szkło kolorowe i 
bezbarwne,  metale,  opakowania  wielomateriałowe,  zużytą  odzież  i  szmaty.  System 
wymaga intensywnej edukacji ekologicznej. Wadą systemu jest wysoki koszt dużej liczby 
pojemników i częste nierzetelnie segregowanie odpadów przez mieszkańców. Przyjmuje 
się, że każde gniazdo systemu powinnno obsługiwać 500 mieszkańców i mieć zasięg nie 
większy niż 200 m. 

• Centra  zbiórki. System polega  na  ustawieniu  w  wybranych  newralgicznych  punktach 
miasta  (osiedli),  specjalnych  zbiorników  odpowiednio  oznakowanych  na  selektywną 
zbiórkę odpadów użytkowych (często przerobione pojemniki KP7 z wieloma przedziałami 
na  odpowiednie  odpady lub  zestaw kontenerów albo  dużych  pojemników o  specjalnej 
konstrukcji). Centra zbiórki szczególnie przydatne są w miastach do obsługi budownictwa 
wielorodzinnego,  na  parkingach,  stacjach  benzynowych,  przy  dużych  obiektach 
handlowych oraz na terenach wiejskich gospodarstw domowych. Centra zbiórki powinny 
być ogrodzone, strzeżone i obsługiwać znaczny teren (10 tys. - 25 tys.). Do punktów tych 
mieszkańcy  mogą  przynosić  –  dowozić  (przeważnie  bezpłatnie)  różnego  rodzaju 
posegregowane  odpady  z  gospodarstw  domowych.  Takie  punkty  umożliwiają  odbiór 
znacznie większej gamy surowców niż system „kontenerów w sąsiedztwie”, czy gniazd 
recyklingowych na osiedlach. Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, 
szkło,  tworzywa,  złom  metalowy)  odbierane  są  tam:  odpady  niebezpieczne,  odpady 
wielkogabarytowe,  odpady  budowlane,  odpady  z  ogrodów  i  terenów  zielonych.  W 
miejscach  tych  mieszkańcy  mają  możliwość  bezpłatnego  zostawienia  jak  też  zabrania 
odpadów,  które  posiadają  dla  innych  walory  użytkowe  –  przykładowo  mogą  to  być 
urządzenia techniczne, których się już nie produkuje a nadal istnieje zapotrzebowanie na 
części zamienne do nich. Jak się wydaje, najbardziej racjonalnie będzie tworzenie takich 
centrów z uwzględnieniem dobrej  ich dostępności transportowej.  Możliwe jest  też przy 
takich  centrach  tworzenie  punktów wydawania  darmowego  kompostu  –  jako  czynnika 
wpływającego na upowszechnienie korzystania z centrum. 

5.4.1.4.2. Systemy zbierania biomasy 

Szczególnie  istotne  z  punktu  widzenia  redukcji  ilości  produkowanych  odpadów,  jest 
właściwe  zbieranie  odpadów  ulegających  biodegradacji.  Aby  umożliwić  selektywną  zbiórkę 
bioodpadów, mieszkańcy w gospodarstwach domowych, muszą na bieżąco zbierać oddzielnie w 
osobnym  pojemniku  odpady  organiczne.  W  UE  stosowane  są  małe  pojemniki  plastikowe 
zamykane klapą (często  z  perforacją)  o  pojemności  ok.  10  l  lub  system worków z  materiału 
biorozkładalnego (celuloza).
Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów ulegających biodegradacji: 

• Bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”),
• Do pojemników na bioodpady w gniazdach recyklingowych, 
• Poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra zbiórki). 
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Metoda ta gwarantuje uzyskanie surowca o wysokiej czystości, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku  stosowania  kompostowania  jako  metody  zagospodarowania  odpadów  ulegających 
biodegradacji. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do 
nawożenia gruntów pod uprawy. 

W  przypadku  opisanej  wyżej  segregacji  na  odpady  mokre  i  suche,  w  konsekwencji 
otrzymuje się surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on przerabiany m.in. w procesie 
fermentacji metanowej lub w pryzmach energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego 
tą metodą surowca do kompostowni uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. 
kawałki  szkła,  mając  w konsekwencji  ograniczone zastosowanie,  np.  do  rekultywacji  terenów 
zanieczyszczonych.

5.4.1.4.3. Systemy zbierania i wywozu odpadów
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Tab. 28. Systemy zbierania odpadów

l.p. rodzaj odpadu częstość usuwania / opróżniania 
pojemników

punkt przyjęcia / kierunek 
zagospodarowania odpadów podmiot usuwający odpady

1 biodegradowalne codziennie, w sytuacjach 
wyjątkowych najdalej co 2 – 3 dni

kompostownie, zgazowanie, mineralizacja, 
fermentacja przedsiębiorstwo komunalne

2 surowce wtórne 
ogółem

- z worków w miarę potrzeb, zgodnie 
z roboczym harmonogramem 

- z pojemników do selektywnej 
zbiórki w miarę potrzeb

- możliwość odbioru „na telefon” 
za dopłatą (np. z instytucji”

sortownie (stosownie do rejonu obsługi) przedsiębiorstwo komunalne

3 balast
codziennie przy odbiorze biomasy 
lub w miarę potrzeb (stosownie do 
wypracowanego harmonogramu)

najbliższe składowisko przedsiębiorstwo komunalne

4 baterie w miarę potrzeb w łańcuchu: sklep -GPZON-SPON przedsiębiorstwo komunalne
lub podmiot gospodarczy

5 świetlówki w miarę potrzeb w łańcuchu: sklep -GPZON-SPON przedsiębiorstwo komunalne
lub podmiot gospodarczy

6 oleje w miarę potrzeb w łańcuchu: sklep(stacja paliw, warsztat) 
-GPZON-Rafineria Firma transportowa zbierająca oleje

7 leki w miarę potrzeb w łańcuchu: apteka -GPZON- spalarnia podmiot gospodarczy 

8
samochody 
wycofane z 
eksploatacji

w miarę potrzeb „na telefon” Warsztat (POS, autozłom, dealer) – (ew. 
GPZON) – stacja złomowania (ew. SPON)

właściciel własnym transportem lub specjalistyczy 
przewoźnik

9 azbest w miarę potrzeb na składowisko „azbestowe”– wprost lub za 
pośrednictwem GPZON (drobne ilości)

firmy wykonujące prace z azbestem lub przewoźnik 
z zezwoleniem, możliwe jest przedsiębiorstwo 
komunalne
lub podmiot gospodarczy; dopuścić należy 
przyjmowanie tych odpadów (odpowiednio 
zapakowanych) w GPZONbezpośrednio od 
ludności)

10 budowlane w miarę potrzeb „na telefon”
bazy przy składowiskach lokalnych (tu 
bezpośrednie wykorzystanie lub przekazanie 
do składowisk odpadów lokalnych)

firmy wykonujące prace budowlane lub przewoźnik 
z zezwoleniem, możliwe jest przedsiębiorstwo 
komunalne
lub podmiot gospodarczy z rynku lub wyłoniony w 
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ramach ZK „WISŁOK”; dopuścić należy 
przyjmowanie tych odpadów (odpowiednio 
zapakowanych) w GPZON od ludności)

11
komputery i 
elektronika 
ogółem

w miarę potrzeb (stale lub akcyjnie) GPZON – Baza Odnowy Komputerów Rz-ów

przedsiębiorstwo komunalne
lub podmiot gospodarczy; dopuścić należy 
przyjmowanie tych odpadów (odpowiednio 
zapakowanych) w GPZON bezpośrednio od 
ludności)

12 opony w miarę potrzeb warsztat (centrum recyklingowe, ew. GPZON) 
– dalszy przerób

przedsiębiorstwo komunalne
lub podmiot zajmujący się skupem opon

13

inne (np. 
opakowania po 
środkach ochrony 
roślin)

w miarę potrzeb (stale w GPZON lub 
akcyjnie np. obwoźnie - 
samochodem?)

GPZON – unieszkodliwianie przedsiębiorstwo komunalne
lub podmiot gospodarczy 

14 medyczne codziennie lub natychmiast po 
zgłoszeniu potrzeby

(ew. za pośrednictwem GPZON) – spalarnia 
lub dekontaminacja

przedsiębiorstwo komunalne
lub lepiej specjalistyczny podmiot gospodarczy, 
dopuszczalny  jest przewóz bezpośredni 
samochodami własnymi np. prywatnych gabinetów

15 padlina w miarę potrzeb („na telefon”)
bezpośrednio do zakładu w Leżachowie, ew. 
za pośrednictwem zbiornic padliny (tam, 
gdzie są)

specjalistyczny podmiot gospodarczy

16 odpady 
wielkogabarytowe

- akcyjnie (zwł. w pierwszym 
etapie)

- „na telefon” (za dodatkową 
odpłatnością),

- stale (docelowo)

-  bazy przy składowiskach (magazynowo 
– selekcyjne)

-  GPZON, centrum recyklingu,
- GPZON, centrum recyklingu, baza
UWAGA: odpady zaw. freony (lodówki, 
chłodziarki, szafy) będą wprost z GPZON 
przewożone do SPON

przedsiębiorstwo komunalne (w bazach następuje 
zagospodarowanie tych odpadów np. rozbiórka)

17 osady ściekowe na bieżąco

-  Jeziórko (lub inny podobny tren do 
rekultywacji)

- kompostownia przy składowisku 
(przeróbka na bioinertną przekładkę)

-  spalarnia

przedsiębiorstwo komunalne
lub podmiot gospodarczy z rynku lub wyłoniony w 
ramach ZK „WISŁOK”
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5.4.2. Zasady postępowania z niektórymi szczególnymi grupami odpadów
1. Żużel  i  popiół mogą  być  wykorzystywane  przez  mieszkańców  do  zwalczania  śliskości 

chodników i  dróg  w  zimie.  Zachowanie  to  należy  uznać  za  dopuszczalne.  W przyszłości 
odpady te zaleca się włączyć do masy odpadów inertnych przerabianych w systemie. Z uwagi 
na  duży koszt  badań radiologicznych,  nie  zaleca  się  włączania  tych  odpadów do systemu 
zagospodarowywania odpadów budowlanych. 

2. Padłe  zwierzęta,  które  są  zazwyczaj  grzebane  w  przypadkowych  miejscach  przez  ich 
właścicieli,  powinny  być  przekazywane  do  wyspecjalizowanych  firm.  Utylizacją  zebranej 
padliny na terenie województwa podkarpackiego zajmuje się Zakład w Leżachowie; 

3. Tekstylia zazwyczaj są zbierane do specjalnych pojemników (PCK), w których gromadzona 
jest odzież dla osób potrzebujących i do przeróbki technicznej. Kolejnym źródłem pozyskania 
odpadów odzieżowych jest skup pozostałości ze sklepów z używaną odzieżą.

4. Odpady niebezpieczne takie jak: fotograficzne, kasetach po barwnikach do drukarek, zużyte 
rozpuszczalniki i odpady z lakierów wraz z opakowaniami, zużyte lekarstwa, lampy rtęciowe; 
powinny być zbierane w sklepach prowadzących ich dystrybucję, a następnie przekazywane 
specjalistycznej  firmie  bądź  deponowane  w  GPZON-ach  lub  wydzielonych  wydzielonych 
pojemnikach na odpadach niebezpieczne w centrach odzysku.

5.4.3. Założenia ogólne
Sporządzając ZPGO przyjęto następujące założenia ogólne:
- Wszystkie  planowane działania  powinny (w największym z  możliwych stopni)  być 

zgodne  z  ustaleniami  WPGO  i  poszczególnych  Powiatowych  PGO  w  tym  Miasta 
Rzeszowa oraz wykorzystać wspólne treści z Gminnych PGO sporządzonych odrębnie 
dla 4 gmin członkowskich ZK ”WISŁOK”

- Planowane działania (inwestycje) mają być wzajemnie ze sobą powiązane w system, 
aby zapewnić sprawną i efektywną gospodarkę odpadami.

- Wspólne  rozwiązanie  gospodarki  odpadami  przez  gminy  tworzące  Związek 
Komunalny  „WISŁOK”  oprze  się  o  ideę  powołania  wspólnego  dla  gmin  ZK 
„WISŁOK”  przedsiębiorstwa  (podmiotu  prawa  handlowego),  której  udziałowcami 
będą wszystkie gminy systemu. Spółka realizować będzie przyjęty przez gminy system.

- System  uwzględniał  będzie  jako  wiodące  założenia  wynikające  z  PGO  Miasta 
Rzeszowa co wynika z faktu  iż mieszkańcy miasta Rzeszowa  wytwarzają największą 
ilość wszelkiego rodzaju odpadów. Tutaj też (zgodnie z WPGO) ma być zlokalizowany 
ZZO,  Regionalny  Zakład  Utylizacji  Osadów  Ściekowych,  kompostownia  masy 
zielonej, zakład przeróbki elektroniki a w perspektywie inne zakłady towarzyszące oraz 
instalacje służące zagospodarowaniu lub unieszkodliwianiu odpadów. 

5.4.4. Cele wspólnej gospodarki odpadami
W ZPGO przyjęto następujące cele w zakresie gospodarki odpadami:
- Objęcie wszystkich mieszkańców ZK „WISŁOK” zbiórką odpadów;
- Wprowadzanie selektywnej zbiórki wszystkich odpadów opakowaniowych;
-  Wyłączenie  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  wszelkich  odpadów  niebezpiecznych  i 
zagospodarowanie ich;
- Wprowadzenie jednolitego standardu usług oferowanych ludności przez podmioty mające zgodę 
na zbiórkę odpadów

119



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

-  objęcie  wspólnym systemem zbiórki  odpadów niebezpiecznych z  sektora  małych  i  średnich 
przedsiębiorstw,  mających  istotny  udział  w  wytwarzaniu  odpadów  niebezpiecznych,  a  nie 
ujmowanego dotychczas w statystyce GUS-owskiej, 

5.5. Planowane systemy i warianty rozwiązań w gospodarce odpadami
W  zakresie  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych,  nie  planuje  się 

większych zmian organizacyjnych w tym zakresie. Z uwagi na poprawnie rozwiniętą sieć firm 
zbierających  i  transportujących  odpady,  nie  planuje  się  tworzenia  nowych  podmiotów w tym 
zakresie. 

Poprawy, a szczególnie ujednolicenia wymagają techniki zbierania odpadów. Z uwagi na 
ilość podmiotów świadczących usługi  w tym zakresie,  oraz  różnorodność  struktury zabudowy 
mieszkaniowej  oraz  ukształtowania  terenu,  usługi  w  tym  zakresie  należy  planować  z 
uwzględnieniem tych czynników. Ujednoliceniu powinny podlegać zasady rozliczania tych usług.

5.5.1. Wariant „0”
Przyjęto, że Wariant „0” jest to wariant w którym stan istniejący nie ulegnie zasadniczym 

zmianom organizacyjnym 

Rys Nr 5. Wariant „0” - 
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Gminy  samodzielnie  i  bez  wzajemnego  wsparcia  będą  realizować  własne  strategie 
odpadowe,  utrzymując  istniejące   systemy  zbiórki  odpadów,  ogłaszając  przetargi  na  obsługę 
mieszkańców  w  tym  zakresie,  budując  własne  instalacje  do  segregacji  i  zagospodarowania 
odpadów, bądź kupując te usługi na terenie innych gmin w firmach komunalnych lub prywatnych. 

Celem realizacji nakazanej polityki odpadowej państwa przyjęcie Wariantu „0” wymagać 
będzie co najmniej:

I. aktualizacji  miejscowego regulaminu utrzymania czystości
II. wprowadzenia  firmom  wywozowym  nakazu  dokładnego  ewidencjonowania  strumienia 

zbieranych odpadów i organizacji systemu zbiórki selektywnej na poziomach wymaganych 
przez prawo

III. wprowadzenia dla obywateli nakazu segregacji u źródła 
IV. organizacji  przydomowych  kompostowników  i  gminnego  systemu  zagospodarowania 

bioodpadów  
V. wyznaczenia wszystkim firmom zbierającym odpady jednakowego standardu usług, np. wg 

proponowanego niżej schematu:

Firma obsługująca gminę zapewni:
• podstawianie pojemników i kontenerów na zmieszane odpady komunalne i pojemników 

kolorowych do selektywnej  zbiórki makulatury,  tworzyw sztucznych, szkła i  tekstyliów 
oraz odpadów niebezpiecznych w ilości niezbędnej,  wynikającej z określonego systemu 
gospodarki odpadami (objętość pojemników na surowce wtórne powinna stanowić około 
18 % objętości wywożonych z rejonu obsługi odpadów zmieszanych),

• nieodpłatne (lub w akceptowanej przez gminę cenie) przekazywanie właścicielom domków 
jednorodzinnych, wg potrzeb „kolorowych” worków na odpady zbierane selektywnie,

• prowadzenie  stałej  konserwacji,  naprawy  i  systematycznej  wymiany  rozstawionych 
pojemników i kontenerów na odpady,

• systematyczny wywóz odpadów niesegregowanych i odpadów zbieranych selektywnie,
• odbiór z mieszkań (na telefon) starych lodówek, zamrażarek, telewizorów, komputerów,
• bezpłatny odbiór zebranych od mieszkańców (przez administrację osiedli) zużytych baterii 
• przeprowadzanie  dwa  razy  w  roku,  wiosną  i  jesienią,  zbiórki  odpadów 

wielkogabarytowych, 
• utylizację i składowanie selektywnie zebranych bioodpadów  
• sortowanie, belowanie, transport i recykling zbieranych selektywnie odpadów takich jak 

makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia, stare meble, lodówki, telewizory itp.,
• wyznaczenie miejsca do bezpłatnego odbioru odpadów z gospodarstw domowych w ilości 

do 1 m3 na miesiąc/gosp dom dowiezionych własnym  środkiem transportu,
• pełną  mobilność  pojazdów  do  wywozu  odpadów  poprzez  posiadanie  pojazdów 

rezerwowych i własnej bazy warsztatowej na terenie obsługiwanej gminy lub nie dalej jak 
20 km od jej granic,

• ciągłoći i nieprzerwalności świadczonych usług zgodnie z planem gospodarki odpadami,
• wymaganą prawem miejscowym kolorystykę pojemników, kontenerów, worków do zbiórki 

odpadów,
• fachową  obsługę  z  zakresu  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów  przez  osoby 

posiadające wymagane prawem certyfikaty kompetencji zawodowych,
• ubezpieczenie ew. szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności,
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• prowadzenie  powszechnej  i  ciągłej  edukacji  ekologicznej  związanej  z  gospodarką 
odpadami  oraz  utrzymaniem  porządku  i  czystości,  w  tym  szkolenia  zarządców  i 
administratorów nieruchomości,

• stałe  doradztwo prawne  w stosowaniu  przepisów Prawa Ochrony Środowiska,  Ustawy
o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

• przejęcie  pełnej  odpowiedzialności  administracyjnej,  cywilnej  i  karnej  za  odpady 
przekazane umową.

Wariant  „0”  nie  wyklucza  prowadzenia  wspólnej  edukacji  ekologicznej  w  ramach 
przynależności  do  ZK”WISŁOK  ,  uzyskiwania  krajowych  dotacji  na  wspólne  w  ramach  ZK 
„WISŁOK”  działania  w  sferze  odpadowej,  prowadzenia  wspólnej  polityki  zagospodarowania 
odpadów niebezpiecznych i innych problemowych.  Plusem przyjęcia przez gminę wariantu „0” 
jest chwilowe nie ponoszenie kosztów ewentualnych wspólnych inwestycji odpadowych.

W wariancie  „0”  mogą  z  trudnościami  zostać  osiągnięte,  nakazane  prawem  poziomy 
odzysku  opakowań  i  redukcji  biomasy  deponowanej  na  składowiskach.  Ceny  uzyskiwane  za 
sprzedaż  surowców  wtórnych  oraz  dopłaty  za  wykonywane  poziomy  recyklingu  będą 
zróżnicowane  i  zaniżane,  jak  się  to  ma  w  rozliczaniu  z  mało  wydajnymi  podmiotami.  Jeśli 
niesegregowane zmieszane odpady komunalne będą zbierane i przewożone przez drobne podmioty 
gospodarcze nastawione na szybki zysk, brak będzie z ich strony jakiegokolwiek zainteresowania 
rozwojem  selektywnej  zbiórki.  Zagrożeniem  bedzie  prawdopodobne  i  następujące  z  czasem 
ulęganie  monopolistycznej  polityce  dużych  odpadowych  przedsiębiorstw  prywatnych  bądź 
komunalnych (połączonych ze  spółek  komunalnych  sąsiednich dużych  gmin),  co wpłynie  na 
wzrost  opłat  ponoszonych  przez  mieszkańców  –  gmina  nie  będąc  udziałowcem  wspólnego 
systemu  nie  będzie  miała  wpływu  na  politykę  cenową  ze  strony  firmy  obsługującej.  Wzory 
zachodnie pozwalają przypuszczać że w latach najbliższych takie właśnie duże firmy zdominują 
niezorganizowany rynek odpadowy, a po usunięciu konkurencji narzucą własną politykę cenową. 
Dodatkowo w przypadku braku wspólnego działania w zakresie regulacji gospodarki odpadowej 
gminy  posiadające  niezrekultywowane  składowiska  będą  musiały  najprawdopodobniej  same 
ponieść koszty ich sanacji, a gminy eksploatujące składowiska samodzielnie poniosą koszty ich 
zamknięcia, rekultywacji i monitoringu przez 30 lat.

5.5.2. Wariant „I”
Za  WPGO,  przyjęto  założenie,  że  dla  wszystkich  gmin  ZK  „WISŁOK”  powstanie 

centralny Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO Rzeszów. 
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Rys Nr 6. Wariant „I”

Idea ta lansowana była w latach 1995-97 przy okazji budowy Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych ZUOK MB-Rzeszów na Załężu w Rzeszowie. Ponieważ inwestycja (o charakterze 
komercyjnym) nie otrzymała wsparcia w formie dotacji ekologicznych i z przyczyn finansowych 
została  zatrzymana  gminy  z  terenu  Związku  samodzielnie  podjęły  działania  zmierzające  do 
regulacji gospodarki odpadowej. W wyniku tych działań na terenie kilku gmin powstała konkretna 
infrastruktura  i  zaplecze  techniczne  do  prowadzenia  zbiórki,  transportu  i  wstępnej  segregacji 
odpadów.  Wiele  gmin  zakupiło  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki.  Wariant  „I”  uwzględnia 
wykorzystanie istniejącego potencjału, w tym organizacyjnego i ludzkiego dla wspólnego sytemu.

Dla jego sprawnego funkcjonowania a przede wszystkim w celu zapewnienia całościowej 
obsługi gmin związkowych, zaproponowano podział terenu Związku na cztery rejony obsługi. W 
każdym  rejonie   działałby  powstały  w  oparciu  o  już  istniejące  zaplecze  techniczne 
wyspecjalizowany w odzysku konkretnych grup odpadów zakład filialny. Rzeszowski zakład 
jako ZZO Rzeszów (zgodnie z nomenklatura z WPGO lub np. ZZO „WISŁOK”) będzie stanowił 
centrum zarządzania systemu.

Poszczególne  filie  będą  specjalizować  się w  zagospodarowywaniu  (doczyszczanie, 
sortowanie,  konfekcjonowanie,  wysyłka  ew.  przerób  finalny)  gromadzonych  i  selektywnie 
zbieranych w gminach odpadów wg podziału na;
- odpady z tworzyw sztucznych,
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- odpady z papieru i tektury (oraz wielowarstwowe),
- odpady metalowe oraz szklane
- odpady organiczne, niebezpieczne oraz specyficzne

Rozwiązanie takie pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne ponieważ 
• dla  każdego  zakładu  filialnego  projektowano  by  i  kupowano  indywidualnie  i 

celowo dostosowane do konkretnego asortymentu odpadu specjalistyczne maszyn i 
urządzenia. 

• linie  sortownicze,  prasy  belujące,  separatory  magnetyczne  itp.  dla  różnych 
zakładów  o  wyspecjalizowanej  branży  (zagospodarowanie  konkretnych  typów 
odpadu) są zróżnicowane dla różnych asortymentów. 

• budowy (lub adaptacje) budynków prowadzono by z uwzględnieniem gabarytów i 
wymogów dla ciągów technologicznych dostosowanych do określonej konkretnej 
grupy odpadów,

• powierzchnie terenów ograniczono by i  dostosowano technologicznie do potrzeb 
jednej grupy asortymentowej odpadów

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych wynikałoby z:
• zatrudnienia  w  jednym  zakładzie   filialnym  pracowników  na  stanowiskach  do 

odzysku konkretnej grupy odpadów
• ograniczeniu  kosztów transportu  odzyskanych  surowców do  firm  recyklerskich. 

Transport konkretnego surowca z jednego punktu zbiorczego dla całego związku.

Słabą stroną zaproponowanego wariantu jest konieczność transportowania każdego 
rodzaju odpadu zebranego selektywnie z terenu konkretnej gminy związku za pośrednictwem 
zakładu filialnego do jednego z 4 wyspecjalizowanych zakładów. Wiąże się to z większymi 
kosztami transportu. 

Zaletami rozwiązania są 
• oszczędności w postaci ograniczenia kosztów stałych zatrudnienia pracowników,
• możliwość wyspecjalizowania się personelu do odzysku ściśle określonych grup 

odpadów, co skutkować bedzie pozyskiwaniem wysokiej klasy surowców (wyzsze 
ceny sprzedazy),

• większa i mniej kosztowna możliwość automatyzacji procesów, bo w przypadku 
niewielkiej ilości odpadów z wielu różnych grup asortymentowych czynności 
technologiczne znacznie się komplikują co utrudnia automatyzację.

• możliwość ograniczenia kosztów transportu surowców do firm recyklerskich, 
poprzez magazynowanie poszczególnych grup surowców w jednym miejscu,

• Możliwości pozyskania wyższych kwot odsprzedaży surowców, z uwagi na ich 
dużą ilość i wysoką jakość.

W wariancie (I) proponuje się podzielić teren Związku na rejony:

I rejon – Rzeszów:
Gminy  przynależne:  Świlcza,  Boguchwała,  Rzeszów,  Krasne,  Gm.  Łańcut,  Tyczyn

(ew Markowa i miasto Łańcut – nie uwzględniane w wyliczeniach)
Liczba obsługiwanych mieszkańców 240 833 
Na  terenie  rejonu  „rzeszowskiego  ”  proponuje  się  zlokalizować  bazę  transportową 

wyposażoną w trzy pojazdy skrzyniowe do prowadzenia selektywnej zbiórki, samochodową wagę 
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elektroniczna  oraz  sortownię  wyspecjalizowaną  do  odzysku  odpadów  opakowaniowych  z 
tworzyw sztucznych o wydajności około 21 134 m3/rok (około 1 057 Mg opakowań z tworzyw 
sztucznych).  Taka  specjalizacja  wynika  z  wysokiego  udziału  odpadów  plastikowych  w 
środowiskach o charakterze miejskim. Pozostałe odpady gromadzone w kontenerach lub zbierane 
w workach  z  posesji  indywidualnych  byłyby wstępnie  sortowane  celem przesłania  do  innych 
wyspecjalizowanych zakładów.

W ramach  układu  technologicznego  dla  ZZO Rzeszów  należałoby wykonać  sortownię 
szesnastostostanowiskową do wysegregowywania:

- makulatury mocnej i gazetowej razem oraz opakowań wielomateriałowych,
- szkła bezbarwnego
- szkła brunatnego,
- szkła zielonego,
- odpadów metalowych żelaznych
- metali nieżelaznych

z  kontenerami  na  poszczególne  z  grup  tych  odpadów  z  przeznaczeniem  do  ostatecznego 
przesortowania w zakładach filialnych w Strzyżowie i Sokołowie, a ponadto następujących grup 
odpadów z tworzyw sztucznych:

- Folii HDPE
- Folii PP
- Folii LDPE termokurczliwej
- Folii LDPE grubej
- Folii LDPE cienkiej
- Folii strecz
- Odpadów opakowaniowych z PP
- Odpadów opakowaniowych z PE
- Odpadów opakowaniowych z PS
- Odpadów opakowaniowych z PVC
- Zakrętek

Sortownię „rzeszowską” proponuje się wyposażyć w wysokowydajną sortownię, pracującą 
w zautomatyzowanym układzie technologicznym z automatyczną prasą belującą oraz zsypami do 
kontenerów na poszczególne asortymenty innych odpadów z przeznaczeniem do doczyszczenia w 
innych zakładach filialnych działających w strukturach wspólnego sytemu odpadowego 

Prognozowane zatrudnienie w sortowni ZZO Rzeszów:
8 pracowników transportowych,
10 pracowników sortowni,
3 pracowników nadzoru.

Z  racji  dużej  liczby  mieszkańców  w  ZZO  Rzeszów  (rejon  rzeszowski)  proponuje  się 
umieszczenie obiektu GPZON do czasowego gromadzenia zebranych odpadów niebezpiecznych 
(początkowo  obsługującego  cały  rejon)  oraz  wyposażyć  go  w  samochód  do  mobilnej  zbiórki 
odpadów niebezpiecznych z podziałem na poszczególne grupy, tj.;

- baterii,
- zużytych źródeł światła,
- przeterminowanych leków,
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- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
-

Ponieważ  na  terenie  Rzeszowa  poważnym  problemem  jest  zagospodarowanie  bioodpadów  (a 
prawo nakaże redukcje poziomy ich deponowania na składowiskach – prognozowany jest znaczny 
wzrost kosztów ich przyjmowania), w ramach budowy ZZO Rzeszów należy rozważyć powstanie 
kompostowni  odpadów  zielonych  z  terenu  parków,  skwerów  i  cmentarzy  (przerób  ok.
23  000  Mg/rok)  oraz  instalacje  do  utylizacji  biomasy z  odpadów komunalnych  zebranych  w 
zabudowie indywidualnej. Rozważne technologie ze względu na możliwą lokalizacje na Załężu 
powinny  uwzględniać  jak  najmniejsza  uciążliwość  instalacji  dla  otoczenia  np.  brak  odorów. 
Opcjonalnie  należy  rozważyć  technologie  zamkniętego  kompostowania  w  komorach 
fermentacyjnych, przeróbki na biogaz lub biodizel (z wykorzystaniem do napędu dla autobusów 
MPK), mineralizację, wypłukiwanie biomasy ze strumienia odpadów i utylizacje wraz ze ściekami 
komunalnymi. PGO dla miasta Rzeszowa nie rozważa wspólnej utylizacji osadów ściekowych i 
odpadów komunalnych lecz osobną budowę instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych w 
ramach  Związkowego  Międzygminnego  Systemu  Gospodarki  Osadami.  Parametry  instalacji 
uwzględniają zapotrzebowanie na unieszkodliwiane odpadów tej grupy z terenu całego Związku. 

Dodatkowo  ZZO  Rzeszów  proponuje  się  wyposażyć  w  oddział  demontażu  odpadów 
wielkogabarytowych  z  wyspecjalizowanymi  instalacjami  do  demontażu,  odzysku  i 
unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych zawierających gazy niszczące warstwę ozonową (HFC, 
HCFC),  odbiorników  telewizyjnych,  kopiarek,  faksów,  central  telefonicznych,  komputerów. 
Sprawne części elektroniczne wykorzystywane będą ( Zgodnie z WPGO) w działającej równolegle 
Bazie Odnowy Komputerów w ramach ww. oddziału.

W  ramach  ZZO  Rzeszów  należy  utrzymać  i  zmodernizować  punkt  przeładunku  nie 
segregowanych,  zmieszanych  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  na  terenie  miasta 
uwzględniając potrzeby całego rejonu

II rejon – Sokołów Małopolski / Leżajsk*  (do czasu uruchomienia tego rejonu MZGK
w Lezajsku oferuje organizacje i obsługę rejonu oraz prowadzenie działań, które w perspektywie 
ułatwia wprowadzenie sytemu dla gmin rejonu)

Gminy przynależne:
Głogów  Małopolski,  Sokołów  Małopolski,  Trzebownisko,  Czarna  Łańcucka,  Żołynia, 

Rakszawa
Liczba obsługiwanych mieszkańców 76 998.
Na terenie rejonu „Sokołowa” proponuje się zlokalizować bazę transportową wyposażoną 

w  dwa  pojazdy  skrzyniowe  do  prowadzenia  selektywnej  zbiórki,  samochodową  wagę 
elektroniczna  oraz  sortownię  wyspecjalizowaną  do  odzysku  odpadów  opakowaniowych  ze 
szkła i metali o wydajności około 15 155 m3/rok (około 3 522 Mg opakowań szklanych i 352 Mg 
opakowań żelaznych i aluminiowych). W ramach układu technologicznego należałoby wykonać 
sortownię siedmiostanowiskową do wysegregowywania:

- makulatury mocnej i gazetowej razem oraz opakowań wielomateriałowych,
- szkła bezbarwnego
- szkła brunatnego,
- szkła zielonego,
- tworzyw sztucznych
- odpadów metalowych żelaznych
- metali nieżelaznych
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Sortownię  „sokołowską”  proponuje  się  dodatkowo  wyposażyć  w  kruszarkę  do  szkła
z separatorem magnetycznym, pracującą w automatycznym układzie technologicznym z zsypami 
do kontenerów na poszczególne asortymenty szkła.

Pozostałe  wysegregowywane  surowce  powinny  być  jedynie  wstępnie  podczyszczane, 
celem przekazania do doczyszczenia w innych zakładach działających w strukturach Związku.

Na  terenie  wysypiska  komunalnego  należy  rozważyć  budowę  kompostowni  odpadów 
organicznych, oraz lokalizacje kwatery na azbest.

Wymagane zatrudnienie w zakładzie filialnym rejonu Sokołów:
4 pracowników transportowych
6 pracowników sortowni
2 pracowników nadzoru

III rejon – Błażowa:
Gminy przynależne:
Hyżne, Błażowa, Chmielnik, Dynów, (Dynów miasto)
Liczba obsługiwanych mieszkańców 41 105.

- Na  terenie  rejonu  „błażowskiego”  proponuje  się  zlokalizować  bazę  transportową 
wyposażoną  w  jeden  pojazd  skrzyniowy  do  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  oraz 
kompostownię  odpadów  organicznych  mogąća  również  obsługiwać  aglomerację 
rzeszowską. Dodatkowo należy tam zloklizować magazyn do czasowego przechowywania 
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (GPZON). 

Na  terenie  bazy  znajda  się  miejsca  do  magazynowania  w  specjalnych  kontenerach 
odpadów z selektywnej zbiórki;

- makulatury mocnej i gazetowej razem oraz opakowań wielomaterialowych,
- szkła bezbarwnego
- szkła brunatnego,
- szkła zielonego,
- tworzyw sztucznych
- odpadów metalowych żelaznych i nieżelaznych

Sortownię  „błażowską”  proponuje  się  wyposażyć  w  profesjonalną  kompostownię  ze 
sprzętem do pozyskiwania odpadów organicznych do kompostowania, ciagiem technologicznym 
przygotowania i przeprowadzenia procesu kompostowania, oraz maszynami do konfekcjonowania 
kompostu, pracującymi w układzie automatycznym. 

W  Błażowej  wysegregowane  surowce  powinny  być  jedynie  wstępnie  podczyszczane, 
celem przekazania do doczyszczenia w innych zakładach filialnych działających w systemie.

Prognozowane zatrudnienie:
4 pracowników transportowych
4 pracowników sortowni
2 pracowników nadzoru

IV rejon – Strzyżów:
Gminy przynależne: Iwierzyce,  Czudec,  Lubenia,  Niebylec,  Strzyżów, 

Wiśniowa, Frysztak
Liczba obsługiwanych mieszkańców: 76 980

Na  terenie  rejonu  „strzyżowskiego”  proponuje  się  zlokalizować  bazę  transportową 
wyposażoną w dwa pojazdy skrzyniowe do prowadzenia selektywnej zbiórki, samochodową wagę 
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elektroniczna  oraz  sortownię,  wyspecjalizowaną  do  odzysku  odpadów  opakowaniowych  z 
papieru i  tektury oraz opakowań wielomateriałowych, o  wydajności  około  43  376  m3/rok 
(około  5  128,5  Mg  papieru  i  293,5  opakowań  wielowmateriałowych).  W  ramach  układu 
technologicznego  należało  by  wykonać  sortownię  dziewięciostanowiskową  do 
wysegregowywania:

- makulatury mocnej,
- makulatury „gazetowej,
- opakowań wieklomateriałowych,
- szkła bezbarwnego
- szkła brunatnego,
- szkła zielonego,
- tworzyw sztucznych
- odpadów metalowych żelaznych i nieżelaznych

Sortownię  „strzyżowską”  proponuje  się  wyposażyć  w  automatyczną  prasę  belującą  do 
makulatury, pracującą w automatycznym układzie technologicznym z boksami na makulaturę.

Pozostałe  wysegregowywane  surowce  powinny  być  jedynie  wstępnie  podczyszczane, 
celem przekazania do przesegregowania w innych zakładach filialnych sytemu.

Na terenie lokalnego wysypiska odpadów należy rozważyć budowę małej kompostowni dla 
rejonu Strzyzów.

Wymagane zatrudnienie dla zakładu filialnego Strzyżów:
4 pracowników transportowych,
8 pracowników sortowni,
2 pracowników nadzoru.

Układ funkcjonalny całego systemu polegał  by na konfekcjonowaniu poszczególnych 
grup odpadów w poszczególnych zakładach filialnych wg ich specjalizacji, natomiast odpady nie 
przeznaczone do konfekcjonowania w danym zakładzie na zasadzie transportu „wahadłowego” 
byłyby  przewożone  pomiędzy  poszczególnymi  wyspecjalizowanymi  zakładami.  Np.  stłuczka 
szklana zgromadzona w zakładzie filialnym Strzyżów wraz z plastikiem jechałaby odpowiednio 
duzym TIR-em z przyczepą do zakładu ZZO Rzeszów, tam pozostawiano by kontener plastiku a 
dobierano do transportu kontener szkła, oba kontenery trafiałyby tym samym  transportem do filii 
Sokołow  gdzie  pozostawiano  by  cały  ładunek  stłuczki  zabierając  w  kurs  powrotny  plastik  i 
makulature  gromadzona  przez  ten  zakład  filialny.  W  trakcie  przejazdu  przez  Rzeszów 
pozostawiano by kontener plastiku by zabrać transport makulatury która „wahadłem” trafiałaby do 
Strzyzowa. Zakład w Błazowej obsługiwany byłby przez wahadło w trakcie zmodyfikownych tras 
przejazdu zależnie od nagromadzenia odpadów w tym zakładzie.

Ogólne  zestawienie  zapotrzebowania  sprzętowego  i  zatrudnienia  dla  systemu 
recyklingowego opartego o ZZO Rzeszów i 3 zakłady filialne:
10 samochodów ciężarowych z podziałem na:

- 1 samochód kontenerowy z przyczepą,
- 1 samochód specjalistyczny do transportu odpadów niebezpiecznych,
- 4 samochody skrzyniowe z żurawiem HDS
- 4 samochody skrzyniowe,

4 Linie technologiczne wyposażone w:
- linię sortowniczą do papieru z prasą belującą
- linię sortowniczą do tworzyw sztucznych z prasą belującą

128



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

- linię sortowniczą do szkła z separatorem magnetycznym
- kompostownię  z  maszynami  do  przygotowania  surowca  do  kompostowania,  jego 

kompostowanie oraz konfekcjonowania i workowania kompostu
Zatrudnienie:

20 pracowników transportowych (w tym minimum 12 kierowców)
40 pracowników sortowni
8 pracowników nadzoru
4 pracowników zarządu i obsługi księgowej 

5.5.3. Wariant II
Wariant  drugi  jest  modyfikacja  wariantu  I  z  wiodącą  rolą  ZZO  Rzeszów  lecz  bez 

określenia specjalizacji  trzech zakładów filialnych.  Geograficznie teren Związku podzielony 
byłby wg wcześniej opisanych zasad na cztery rejony obsługi z filialnymi obiektami gospodarki 
odpadami.

Rys Nr 7. Wariant „II”

W  ZZO  Rzeszów  i  każdym  z  zakładów  filialnych  prowadzony  byłby  odzysk 
poszczególnych grup odpadów wg podziału;
- odpady z tworzyw sztucznych,
- odpady z papieru i tektury oraz wielowarstwowe,
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- odpady metalowe oraz szklane
- odpady organiczne, 
- odpady niebezpieczne oraz specyficzne

Rozwiązanie  takie  nie  pozwala  ograniczyć  kosztów  na  etapie  inwestycyjnym  bo  każdy  z 
zakładów musi  zostać  wyposażony w podobny zestaw urządzeń i  maszyn  dostosowany do 
wszystkich  typów  odpadów.  Korzyści  eksploatacyjne  w  wariancie  II  polegać  będą  na 
ograniczenie kosztów transportu surowców zebranych w poszczególnych rejonach zbiorki do 
oddalonych o 40 i 80 km zakładów filialnych gdzie miałby następować proces ostatecznego 
segregowania, doczyszczanie i  konfekcjonowania odpadów. W tym wariancie należy liczyć się 
z większymi kosztami stałymi ze względu na liczniejszy personel zakładów filialnych.

W wariancie II  proponuje się podzielić teren Związku na rejony obsługi:

I rejon –– Rzeszów:
Gminy przynależne:
Świlcza,  Boguchwała,  Rzeszów,  Krasne,  Gm.  Łańcut,  Tyczyn  (ew  Łańcut  Miasto 

Markowa).
Liczba obsługiwanych mieszkańców 240 833.
Na  terenie  rejonu  „rzeszowskiego”  proponuje  się  zlokalizować  bazę  transportową 

wyposażoną w trzy pojazdy skrzyniowe do prowadzenia selektywnej zbiórki, samochodową wagę 
elektroniczna oraz sortownię przystosowaną do odzysku wszystkich grup odpadów. o wydajności 
około  39  832  m3/rok  (około  5  177  Mg  opakowań  wszystkich  grup).  W  ramach  układu 
technologicznego  należałoby  wykonać  sortownię  osiemnastostanowiskową  do 
wysegregowywania  wszystkich  grup  i  asortymentów  odpadów  wraz  z  punktem  GPZON 
zbiorki odpadów niebezpieczny

Sortownię  „rzeszowską”  proponuje  się  wyposażyć  w  automatyczną  prasę  belującą  do 
makulatury  i  tworzyw  sztucznych.  Ponadto  w  zakładzie  należałoby  wykonać  boksy  do 
magazynowania pozostałych asortymentów odpadów.

Prognozowane zatrudnienie:
6 pracowników transportowych
20 pracowników sortowni
3 pracowników nadzoru

W  wariancie  II   dla   ZZO  Rzeszów  przewiduje  się  opisane  w  wariancie  I  oddział 
demontażu odpadów wielkogabarytowych z Bazą Odnowy Komputerów, GPZON, kompostownie 
odpadów zielonych, instalacje do utylizacji biomasy.

II rejon – Sokołów Małopolski / Leżajsk*  (do czasu uruchomienia tego rejonu MZGK
w Lezajsku oferuje organizacje i obsługę rejonu oraz prowadzenie działań które w perspektywie 
ułatwia wprowadzenie sytemu dla gmin rejonu)

Gminy przynależne:
Głogów  Małopolski,  Sokołów  Małopolski,  Trzebownisko,  Czarna  Łańcucka,  Żołynia, 

Rakszawa
Liczba obsługiwanych mieszkańców 76 998.
Na terenie rejonu „sokołowa” proponuje się zlokalizować bazę transportową wyposażoną 

w dwa pojazdy skrzyniowe do prowadzenia selektywnej zbiórki samochodową wagę elektroniczna 
oraz sortownię przystosowaną do odzysku wszystkich grup odpadów o wydajności około 19 916 
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m3/rok (około 2 588 Mg opakowań wszystkich grup). W ramach układu technologicznego należało 
by  wykonać  sortownię  osiemnastostanowiskową  do  wysegregowywania  wszystkich  grup  i 
asortymentów odpadów.

Sortownię   proponuje  się  wyposażyć  w  automatyczną  prasę  belującą  do  makulatury
i  tworzyw  sztucznych.  Ponadto  w  zakładzie  należałoby  wykonać  boksy  do  magazynowania 
pozostałych asortymentów odpadów.:

Prognozowane zatrudnienie:
4 pracowników transportowych
10 pracowników sortowni
3 pracowników nadzoru

III rejon – Błażowa:
Gminy przynależne:
Hyżne, Błażowa, Chmielnik, Dynów, Dynów Miasto
Liczba obsługiwanych mieszkańców 41 105.
Na  terenie  rejonu  „błażowskiego”  proponuje  się  zlokalizować  bazę  transportową 

wyposażoną w jeden pojazd skrzyniowy do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz jeden pojazd 
specjalistyczny  do  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych,  magazyn  odpadów  niebezpiecznych  z 
podziałem na poszczególne grupy;
- baterie,
- zużyte źródła światła,
- przeterminowane leki,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Ponadto  należałoby  wydzielić  miejsce  do  magazynowania  w  specjalnych  kontenerach 
odpady z selektywnej zbiórki, tj.;
- makulatury mocnej i gazetowej razem oraz opakowań wielomaterialowych,
- szkła bezbarwnego
- szkła brunatnego,
- szkła zielonego,
- tworzyw sztucznych
- odpadów metalowych żelaznych i nieżelaznych

Sortownię  „błażowską”  proponuje  się  wyposażyć  w  profesjonalną  kompostownię  ze 
sprzętem  do  pozyskiwania  i  przygotowania  odpadów  organicznych  do  kompostowania  oraz 
maszyn do konfekcjonowania kompostu, pracującą w automatycznym układzie technologicznym. 

Pozostałe  zebrane z  selektywnej  zbiórki  surowce powinny być jedynie  magazynowane, 
celem przekazania do doczyszczenia w sortowni w Rzeszowie.

Prognozowane zatrudnienie:
4 pracowników transportowych
6 pracowników sortowni
3 pracowników nadzoru

IV rejon Strzyżów:
Gminy przynależne:
Iwierzyce,  Czudec,  Lubenia,  Niebylec,  Strzyżów,  Wiśniowa,  Frysztak.
Liczba obsługiwanych mieszkańców 76 980.
Na  terenie  rejonu  „strzyżowskiego”  proponuje  się  zlokalizować  bazę  transportową 

wyposażoną w dwa pojazdy skrzyniowe do prowadzenia selektywnej zbiórki samochodową wagę 
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elektroniczna oraz sortownię przystosowaną do odzysku wszystkich grup odpadów o wydajności 
około  19  916  m3/rok  (około  2  588  Mg  opakowań  wszystkich  grup).  W  ramach  układu 
technologicznego  należało  by  wykonać  sortownię  osiemnastostanowiskową  do 
wysegregowywania wszystkich grup i asortymentów odpadów.

Sortownię  „strzyżowską”  proponuje  się  wyposażyć  w  automatyczną  prasę  belującą  do 
makulatury  i  tworzyw  sztucznych.  Ponadto  w  zakładzie  należałoby  wykonać  boksy  do 
magazynowania pozostałych asortymentów odpadów.

Zatrudnienie w zakładzie musiało by wynieść:
4 pracowników transportowych,
10 pracowników sortowni,
3 pracowników nadzoru.

Układ  funkcjonalny  systemu polegał  by  na  konfekcjonowaniu  poszczególnych  grup 
odpadów w każdym z zakładów. 

Zestawienie zapotrzebowania sprzętowego i planowanej obsady kadrowej:
transport : 10 samochodów ciężarowych z podziałem na:

- 1 samochód kontenerowy z przyczepą,
- 1 samochód specjalistyczny do transportu odpadów niebezpiecznych,
- 4 samochody skrzyniowe z żurawiem HDS
- 4 samochody skrzyniowe,
- 3  linie  technologiczne  sortownicze  uniwersalne  oraz  kompostownię  z  maszynami  do 

przygotowania  surowca  do  kompostowania  oraz  konfekcjonowania  i  workowania 
kompostu

Planowane zatrudnienie:
18 pracowników transportowych (w tym minimum 11 kierowców),
46 pracowników sortowni,
12 pracowników nadzoru, 
4 pracowników zarządu i obsługi księgowej.

Planowane  zakłady  w  poszczególnych  rejonach  (Rzeszów,  Strzyżów,  Sokołów)  będą 
wyposażone w:
− linie do segregacji odpadów: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i metali;
− wydział przygotowania wysegregowanych odpadów do transportu;
− magazyn odpadów niebezpiecznych.

Ponadto ZZO Rzeszów proponuje się wyposażyć w m.in.:  oddział demontażu odpadów 
wielkogabarytowych i elektronicznych.

5.5.4. Wariant III
Wariant III zakłada zlokalizowanie w Rzeszowie dużego samodzielnego ZZO Rzeszów na 

terenie  którego przeprowadzano by wszystkie procesy technologiczne związane z odzyskiem i 
zagospodarowaniem oraz utylizacja (w możliwym stopniu) odpadów z terenu gmin  ZK WISŁOK 
z pominięciem biomasy wytwarzanej w gminach zbyt oddalonych od Rzeszowa. 
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Rys Nr 8. Wariant „III”

Wariant  ten  jest  najbardziej  zgodny  z  opiniami  konsultantów  z  UE  (Austrian  Water) 
dotyczącymi wspólnego rozwiązania problemów odpadowych dla gmin ZK „WISŁOK” i wynika 
z założenia ze im większa populacja objęta jest jednym systemem tym jest on bardziej opłacalny 
ekonomicznie.

Gminy przynależne dla strumienia odpadów podlegających recyklingowi: wszystkie gminy 
ZK WISŁOK.

Dla ewentualnego strumienia biomasy: Rzeszów, Tyczyn, Głogów, miasto Łańcut, Świlcza, 
Boguchwała, Krasne, Gm. Łańcut, Trzebownisko i inne wyrażające takie zapotrzebowanie.

Liczba obsługiwanych mieszkańców: 443 000

W ZZO Rzeszów planuje się zlokalizować bazę transportową wyposażoną w 4 pojazdy 
wyspecjalizowanych do zbiórki (specjalistyczne podnośniki) i transportu selektywnie zbieranych 
odpadów – szkła, makulatury, plastików, biomasy, odpadów niebezpiecznych. ZZO Rzeszów w 
swoim dziale  segregacji  wyposażony zostanie  samochodową wagę  elektroniczna  w zamkniętą 
sortownię z trzema liniami sortowniczymi wyspecjalizowanymi:
- linia  dwunastostanowiskowa  do  odzysku  odpadów  opakowaniowych  z  tworzyw 

sztucznych o  wydajności  około 21 134 m3/rok (około 1 057 Mg opakowań z tworzyw 
sztucznych), 
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- linia sześciostanowiskowa do odzysku odpadów opakowaniowych z papieru i tektury 
oraz opakowań wielomateriałowych, o wydajności około 43 376 m3/rok (około 5 128,5 
Mg papieru i 293,5 opakowań wielowmateriałowych)

- linia czteroostanowiskowa do odzysku odpadów opakowaniowych ze szkła i metali o 
wydajności około 15 155 m3/rok (około 3 522 Mg opakowań szklanych i 352 Mg opakowań 
żelaznych i aluminiowych). 

- Czterostanowiskowa linia demontażu odpadów wielkogabarytowych
- szścioostanowiskowa linia demontażu odpadów elektronicznych i elektrycznych

Źródłem zaopatrzenia tych linii w surowce będzie strumień odpadów z bezpośredniego odbióru 
przez samochody ZZO Rzeszów selektywnie zebranych odpadów w systemach pojemnikowych 
i workowych na terenie metropolii rzeszowskiej  i  najbliższych gmin (z odległości do 25-30 
km).  Odpady nadające się do segregacji (i  problemowe) z pozostałych gmin Związku będą 
zbierane  od  mieszkańców  przez  jednostki  transportowe  i  gromadzone  w  magazynach 
nalezących do filialnych Zakładów ZZO Rzeszów zlokalizowanych Sokołowie, Strzyżowie i 
Błażowej. 

Na terenie ZZO Rzeszów segregowane, doczyszczane i konfekcjonowane będą:
- makulatury mocnej i gazetowej razem oraz opakowań wielomateriałowych,
- szkła bezbarwnego
- szkła brunatnego,
- szkła zielonego,
- odpadów metalowych żelaznych
- metali nieżelaznych

z  kontenerami  na  poszczególne  z  grup  tych  odpadów  z  przeznaczeniem  do  ostatecznego 
przesortowania w zakładach filialnych w Strzyżowie i Sokołowie, a ponadto następujących grup 
odpadów z tworzyw sztucznych:

- Folii HDPE
- Folii PP
- Folii LDPE termokurczliwej
- Folii LDPE grubej
- Folii LDPE cienkiej
- Folii strecz
- Odpadów opakowaniowych z PP
- Odpadów opakowaniowych z PE
- Odpadów opakowaniowych z PS
- Odpadów opakowaniowych z PVC
- Zakrętek

Sortownię „rzeszowską” proponuje się wyposażyć w wysokowydajną sortownię, pracującą 
w zautomatyzowanym układzie technologicznym z automatyczną prasą belującą oraz zsypami do 
kontenerów na poszczególne asortymenty innych odpadów z przeznaczeniem do doczyszczenia w 
innych zakładach filialnych działających w strukturach wspólnego sytemu odpadowego 

Prognozowane zatrudnienie w ZZO Rzeszów:
10 pracowników transportowych,
32 pracowników sortowni,
4 pracowników nadzoru.
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4 pracownicy zarządu, administracji
Prognozowane zatrudnienie w filiach ZZO Rzeszów w Strzyżowie, Sokołowie, Błażowej 

wyniosloby po:
4 pracowników transportowych,
1 pracowniku nadzoru.

Na terenie  ZZO Rzeszów proponuje się umieszczenie zintegrowanych obiektu i  Stacja 
Przeładunkowa  Odpadów  Niebezpiecznych  i  GPZON  do  czasowego  gromadzenia  zebranych 
odpadów  niebezpiecznych   oraz  wyposażyć  go  w  samochód  do  mobilnej  zbiórki  odpadów 
niebezpiecznych z podziałem na poszczególne grupy, tj.;

- baterii,
- zużytych źródeł światła,
- przeterminowanych leków,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Stacja Demontażu Pojazdów powinna powstać jako filia ZZO Rzeszów dla uzupełnienia 
technologicznych  procesów  demontażu  pojazdów,  prowadzonych  w  lokalnych  Auto-Złomach. 
Linię proponuje się zlokalizować w najbliższej okolicy Rzeszowa np. Boguchwała. W zakładzie 
tym należy również rozważyć budowę linii pozyskiwania gruzu z odpadów budowlanych.?
W ramach ZZO Rzeszów należy zbudować kompostownię odpadów zielonych z terenu parków, 
skwerów i cmentarzy o wydajności około 10 tys. Mg/rok, oraz instalacje do odzysku biomasy z 
odpadów  komunalnych  zbieranych  w  zabudowie  jednorodzinnej.  Obok  planowanego  ZZO 
Rzeszów powstaje w ramach inwestycji MPWiK Rzeszów instalacji do zagospodarowania osadów 
ściekowych  w  ramach  Związkowego  Międzygminnego  Systemu  Gospodarki  Osadami  z 
wydajnością uwzględniająca unieszkodliwiane osadów z terenu całego Związku. 

Dodatkowo ZZO Rzeszów będzie wyposażony  wyposażyć w oddział demontażu odpadów 
wielkogabarytowych  oraz  zgodnie  z  PGO  dla  Rzeszowa)  Zakład  Demontażu  Urządzeń 
Elektrycznych i  Elektronicznych.

W  ramach  ZZO  Rzeszów  funkcjonował  będzie  dla  Miasta  i  gmin  metropolii 
zmodernizowana baza Przeładunkowa zmieszanych odpadów komunalnych.

We  wszystkich  proponowanych  wariantach  odpady  inertne  powstające  w  procesie 
doczyszczania  surowców, które  nie  będą  się  nadawały do wykorzystania  materiałowego,  będą 
deponowane  na  składowiskach  odpadów  zlokalizowanych  na  terenie  Związku  (  Strzyżów, 
Sokołów,  Niebylec  lub  przekazywane  do  firm  produkujących  paliwo  alternatywne,  bądź 
prowadzących utylizacje termiczną. 

Wybór  konkretnego  wariantu  umożliwi  oszacowanie  liczby  i  typów  potrzebnych  do 
uzupełnienia pojemników do zbiórki segregowanych odpadów, lub optymalizacji ich rozstawienia 
na terenie obsługi.

Uwagi ogólne.
Niezależnie od wybranego wariantu, Zwiazkowy PGO zakłada istnienie jednego podmiotu 

gospodarczego (działającego na zasadzie spółki prawa handlowego), kierującego i nadzorującego 
wszystkimi  działaniami  związanymi  ze  zbiórką  i  odzyskiem  odpadów  opakowaniowych  i 
nadających się do selektywnej zbiórki.  Takie rozwiązanie jest nie tylko formalnym warunkiem 
uzyskania  pomocy  finansowej  na  budowę  systemu  z  UE  lecz  również  praktycznie  umożliwi 
organizacje systemu, nadzór nad jego funkcjonowaniem i uzyskanie ekonomicznej opłacalności. 
Skupienie dużej ilości surowców wtórnych w zarządzie jednego podmiotu pozwoli na uzyskiwanie 
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wyższych cen w przypadku ich zbytu do recyklerów oraz osiąganie wyższych dopłat  z  tytułu 
wykonywanych  poziomów  recyklingu.  Z  oczywistych  względów  taka  rolę  powinna  odegrać 
jednostka mająca swoją siedzibę w Rzeszowie i funkcjonująca w zależności od powołujących ją 
gmin członkowskich Związku Komunalnego „WISŁOK”.

Obiekty wymienione w niniejszym rozdziale będą realizowane na terenach gmin w sposób 
zgodny  z  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  planami  gospodarki 
odpadami wyższego rzędu.  WPGO określił  obszary na których mogą powstawać inwestycje  z 
zakresu  gospodarki  odpadami  w  szczególności  składowiska  odpadów,  lokalizacje  planowane 
uwzględniają istniejące formy ochrony przyrody, wód, itp, 

5.6. Strategie i instrumenty służące promowaniu zbiórki selektywnej
Wprowadzanie  oraz  funkcjonowanie  selektywnej  zbiórki  odpadów  powinno  wynikać

z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r) oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r), a także prawa 
lokalnego wynikającego m.in. z tej samej ustawy, określającego sposoby i zasady prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów.

Egzekwowanie wymogów prawa powinno być poparte odpowiednią polityką finansową 
stanowiącą  zachętę  do  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów  i  indywidualnego 
kompostowania bioodpadów (np. mniejszy koszt odbioru odpadów zmieszanych z gospodarstw 
domowych prowadzących segregacje odpadów i kompostowanie biomasy).

Podsumowując,  pozyskane  selektywnie  odpady  kierowane  będą  na  wyspecjalizowane 
linie  do  podczyszczania  poszczególnych  ich  asortymentów  rozmieszczone  w  poszczególnych 
rejonach  obsługi  Związku.  Lokalizacja  poszczególnych  zakładów  uzależniona  będzie  od: 
czynników  warunkujących  ekonomikę  transportu  do  nich  odpadów  z  selektywnej  zbiórki, 
przychylności  władz  lokalnych  na  etapie  ustalania  warunków lokalizacji  zakładu,  jak  również 
przyjętej  struktury  organizacyjnej  dla  planowanej  gospodarki  odpadami.  Z  doświadczeń 
zagranicznych wynika jednak, że systemy sortowania wielofrakcyjnej mieszaniny, jaką stanowią 
odpady komunalne, w których zastosowano wyłącznie urządzenia mechaniczne nie zdają w pełni 
egzaminu. Są one kosztowne, a uzyskane efekty rozdziału nie są zadawalające. Przez połączenie 
segregacji  ręcznej  z  mechaniczną  uzyskuje  się  lepsze  efekty  odzysku  surowców  wtórnych. 
Istotnym problemem zaczyna też być (np. w Niemczech) przewóz odpadów na duże odległości do 
wysokospecjalistycznych zakładów przeróbczych. Jak się wydaje, w warunkach polskich należy 
preferować segregację  „u kolejnego  źródła” i  stopniowanie w ten  sposób kolejnych zakładów 
przeróbczych.  Zapewni  to  też  większą  elastyczność  systemu.  Stąd  też  założona  w niniejszym 
Planie budowa kilku baz magazynowo – segregacyjnych (podczyszczających) oraz organizacja 
logistyki, tak, aby z jednej strony zapewnić gminom członkowskim sprawne usuwanie odpadów 
do  dalszej  przeróbki  w  instalacjach  ZZO  a  z  drugiej  strony  –  stabilne  dopływy  odpadów 
(„surowca”)  do  poszczególnych  instalacji.  W  powiązaniu  z  istniejącym  systemem  opłat  za 
wprowadzanie  opakowań  do  obrotu,  a  tym  samym  możliwością  pozyskiwania  od 
wprowadzających te opakowania lub pośredniczących w tym procederze organizacji środków na 
ten cel  wydatkowanych,  powinno to zapewnić rentowność systemu. System będzie wprawdzie 
wymagał  nakładów  przy  jego  uruchamianiu  (wdrożeniu),  docelowo  jednak  umożliwi  on 
bezpieczne dla środowiska i opłacalne ekonomicznie usuwanie odpadów w dalekim horyzoncie 
czasowym. 
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Przyjmując  rozwiązania  technologiczne  mające  na  celu  rozwiązać  problemy  gmin 
ZK”WISŁOK”, w uzasadnionych przypadkach należy rozważyć możliwość przyjmowania przez 
nie do odzysku odpadów pochodzących z terenu ościennych (poza ZK”WISŁOK”) gmin. 

5.7. Osady ściekowe
W zakresie gospodarki  osadami ściekowymi,  możliwe jest  rozwiązanie problemu przez 

wdrożenie procesów kompostowania tlenowego osadów ściekowych w połączeniu z  odpadami 
organicznymi w lokalnych kompostowniach (w miejscowościach położonych poza Rzeszowem). 
Dla  Rzeszowa,  podtrzymuje  się  propozycję  realizacji  inwestycji  przyjętej  przez  m.  Rzeszów 
(suszarnia słoneczna, suszenie niskotemperaturowe i spalanie). 

Oprócz wyżej wskazanej metody postępowania z osadami, możliwe są następujące metody 
przeróbki osadów ściekowych: kompostowanie pryzmowe, tunelowe, komorowe.

Innymi,  nowocześniejszymi  technologiami  są:  suszenie  w  trybie  ciągłym  i  spalanie 
wysuszonego osadu o uwodnieniu do 30% lub pełna mineralizacja osadów ściekowych. 

Należy  się  jednak  liczyć  z  tym,  że  kompost  z  w/w  kompostowni  będzie  musiał  być 
kierowany na  składowiska  np.  do wykorzystania jako przysypka,  z  powodu zawartości  metali 
ciężkich.  Rozwiązanie  to  jest  jednak  niezbędne  w  związku  z  art.  56  ustawy  o  odpadach 
(nakładającym obowiązek przeróbki odpadów przed zeskładowaniem) oraz KPGO określającym 
poziomy redukcji  składowanej  biomasy.  Z  tych  też  powodów  sugeruje  się  osobną  przeróbkę 
bioodpadów  (tzn.  w  osobnej  linii  -  nie  łącznie  z  osadami)  na  towarowy  kompost.  Wspólną 
przeróbkę można dopuścić tam, gdzie wyniki badań osadów na to pozwolą.

W zakresie gospodarki osadami ściekowymi w ciągu najbliższych 10 lat niezbędne jest 
zwiększenie  stopnia  kontroli  obrotu  komunalnymi  osadami  ściekowymi  oraz  stopnia 
przetworzenia  osadów  ściekowych.  Niezbędna  jest  również  maksymalizacja  stopnia 
wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska.

Zgodnie  z  Krajowym  Planem  Gospodarki  Odpadami,  preferowanym  kierunkiem 
zagospodarowania osadów ściekowych jest (w zależności od składu chemicznego i biologicznego, 
warunkujących możliwości ich wykorzystania) kompostowanie oraz ich wykorzystanie do celów 
nawozowych  i  rekultywacji  terenów  zdegradowanych  (np.  na  składowiskach  odpadów 
komunalnych  i  przemysłowych).  Spalanie  osadów  jest  metodą  najdroższą,  natomiast  ich 
deponowanie na składowiskach – mimo, że możliwe do realizacji – zdecydowanie niezalecane. 

Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi
Zasadniczymi  elementami  projektowanego  systemu  gospodarowania  komunalnymi 

osadami ściekowymi są sprawne i efektywne linie przeróbki osadów ściekowych. 
Sprawny system gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie Związku 

będzie jednym z elementów składowych systemu gospodarki tymi odpadami.
Zgodnie z  wytycznymi  Planu Gospodarki  Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewidziano następujące działania:
- Wykorzystanie  osadów  ściekowych  do  rekultywacji  zamykanych  składowisk  odpadów 

komunalnych.
- Rolnicze  wykorzystanie  osadów  ściekowych  (spełniających  wymagania  dotyczące  składu

i obecności patogenów) przy uprawie roślin przemysłowych.
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- Wykorzystanie osadów do roślinnego utrwalania powierzchni skarp składowisk odpadów oraz 
rekultywacji terenów wyrobisk po eksploatacji złóż.

- Kompostowanie osadów ściekowych.
- Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów jako materiał służący do przesypywania 

warstw odpadów na składowiskach.
- Spalanie wysuszonych odpadów.

Jako priorytetowe zadania i działania w gospodarce osadami komunalnymi na lata 2004-
2014 przewidziano:
- Sukcesywną  modernizację  istniejących  oczyszczalni  ścieków  w  zakresie  linii 

technologicznych przeróbki osadów w celu podniesienia ich jakości;
- Rozbudowa bloku przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie (do roku 2006) – 

suszenie i spalanie osadów, zgodnie z projektem MPWiK;
- Realizacja planowanego Regionalnego Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi (do roku 

2010) z uwzglednieniem potrzeb wszystkich gmin ZK „WISLOK”
- Prowadzenie  prac  mających  na  celu  zewidencjonowanie  i  przystosowanie  terenów 

wymagających  rekultywacji,  a  nadających  się  do  wykorzystania  w  gospodarce  osadami 
ściekowymi na terenie Związku.

5.8. Odpady niebezpieczne
Zakłada się, że specyficzne składniki strumienia odpadów komunalnych nie będą mieszane 

z komunalnymi. 

W pierwszym etapie planuje się kontynuowanie w istniejących systemach zbiorki olejow i 
baterii. W związku ze sprawnym działaniem skupu akumulatorów (sklepy i hurtownie) nie omawia 
się ich w niniejszym planie.

Oprócz  „pojemnikowej”  zbiórki  w/w  odpadów  niebezpiecznych,  istnieje  konieczność 
objęcia  systemem  również  samochodów  wycofanych  z  eksploatacji  (od  mieszkańców  będą 
odbierane w wyznaczonych Punktach Obsługi Samochodów posiadających stosowne pozwolenia 
na gospodarowanie tą grupą odpadów) i eternitu (uwaga: prace z nim mogą wykonywać tylko 
specjalistyczne  firmy,  mimo  to,  należy  przewidzieć  przejściowe  gromadzenie  odpowiednio 
zapakowanego eternitu w GPZON)

W tym celu niezbędne jest zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych deponowanych 
na  składowiskach  oraz  stworzenia  jednolitego  systemu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych
w  szczególności  obejmującego  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  mające  istotny  udział  
w wytwarzaniu tego typu odpadów.

5.8.1. Projekt systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Zgodnie  z  założeniami  przyjętymi  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa 

Podkarpackiego przewiduje  się  zorganizowanie  trójstopniowego  systemu gospodarki  odpadami 
niebezpiecznymi. Będzie on obejmował:
I  stopień  –  Gminne  Punkty  Zbierania  Odpadów  Niebezpiecznych  (GPZON)  które  będą 

przyjmować odpady niebezpieczne  od  indywidualnych  mieszkańców oraz  małych 
przedsiębiorstw.  Wyznaczone  zostaną  również,  przyjmujące  określone  rodzaje 
odpadów,  Miejsca  Zbierania  Wybranych  Odpadów  Niebezpiecznych  (MZWON). 
Punkty te zostaną zlokalizowane w miejscach wskazanych przez gminy, na terenach, 
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dla  których  jest  to  zgodne  z  zapisami  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego.

II  stopień  –  Stacje  Przeładunkowe  Odpadów  Niebezpiecznych  (SPON)  czasowo  gromadzące 
odpady niebezpieczne a następnie, przygotowujące je do transportu oraz wysyłające 
do  zakładów  odzysku  lub  na  składowiska.  Na  terenie  Związku  przewiduje  się 
budowę SPON w Rzeszowie w ramach ZZO; 

III stopień – instalacje do odzysku surowców z odpadów niebezpiecznych, instalacje termicznego 
przekształcania  odpadów  niebezpiecznych  i  medycznych,  instalacje 
unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  oraz  składowiska  odpadów 
niebezpiecznych.

wskazówki do lokalizacji GPZON
Zaleca się, aby GPZON-y były łatwo dostępne dla mieszkańców obsługiwanego rejonu. 

Można  je  urządzać  w  oparciu  o  bazy  lokalnych  przedsiębiorstw  gospodarki  komunalnej. 
Uzupełnieniem działalności GPZON-ów mogą być miejscowe sklepy (które należy wyposażyć w 
pojemniki na świetlówki, baterie, leki), warsztaty (oleje). W takim przypadku, GPZON-y służyłby 
jako  magazyny  na  zapełnione  pojemniki  pochodzące  z  w/w  miejsc.  Projektowane  GPZON-y 
należy lokalizować zgodnie z w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie 
przeznaczonym  na  inwestycje  związane  z  gospodarką  odpadami.  Niezbędnym  warunkiem 
właściwego wyboru lokalizacji  jest dogodny dojazd samochodowy oraz łatwe dojście dla osób 
pieszych przynoszących niewielką ilość odpadów niebezpiecznych. Tam, gdzie będzie to możliwe, 
można  lokować  GPZON-y  w bezpośrednim sąsiedztwie  lokalnego  centrum recyklingu.  Warto 
wtedy przewidzieć wiatę na odpady wielkogabarytowe, utwardzony plac na odpady budowlane 
itp. 

1 etap - lata 2005 – 2007: 
2005 rok – Rzeszów, Błażowa, Strzyżów,
2006 rok -  Łańcut,  Sokołów Młp.,  Świlcza, 
2007 rok - Tyczyn, Boguchwała, Frysztak

2 etap – lata 2008 – 2015: Iwierzyce,  Niebylec,  Dynów, Rakszawa, Chmielnik,  Głogów Młp., 
Czarna Łańcucka., Czudec, Hyżne, Krasne, Lubenia, gm. Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn, 
Wiśniowa, Żołynia.
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Rys Nr 9. Planowana lokalizacja GPZO-ów na terenie gmin ZK „WISŁOK”

Lokalizacje GPZON będą ustalać gminy we własnym zakresie. Prowadzenie wspólnych 
działań, z pewnością umożliwi łatwiejsze finansowanie inwestycji na etapie zarówno ich 
realizacji jak i eksploatacji.

Opis szczegółowy systemu dla odpadów niebezpiecznych z komunalnych:
Przy zbiórce odpadów  niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych 

zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 
1. Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące bezpłatnie odpady 

niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada 
się, że w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej jeden punkt. 

2. Regularny  odbiór  odpadów  przez  specjalny  pojazd  (Mobilny  Punkt  Zbiórki  Odpadów 
Niebezpiecznych).  Do  tego  celu  stosowane  będą  specjalne  samochody  z  pojemnikami, 
objeżdżające  w  określone  dni  miesiąca  wyznaczony  obszar  (średnio  cztery  razy  w  roku). 
Docelowo,  na  początku  wdrażania  systemu  planuje  się  prowadzenia  tej  zbiorki  przez  2 
specjalistyczne samochody.

3. Zbiórka przez  sieć  handlową,  np.  apteki,  sklepy fotograficzne,  sklepy z  farbami  itp.  (jako 
wariant lub lepiej uzupełnienie w stosunku do GPZON – zleca się pojemnik (worek) w każdej 
takiej  placówce  i  nieodpłatny  odbiór  przez  MZWON  np.  2  razy  w  tygodniu,  jednak  nie 
rzadziej niż raz na miesiąc). Władze samorządowe zawierają umowy z różnymi placówkami 
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handlowymi  w  zakresie  przyjmowania  i  przechowywania  różnych  rodzajów  odpadów 
niebezpiecznych. 

W planie długookresowym przewiduje się rozszerzenie w/w zbiórki o:
- Świetlówki – w GPZON lub ewentualnie w sklepach z artykułami oświetleniowymi 
- Leki – w aptekach
- Opakowania  po  substancjach  niebezpiecznych  (farby,  opakowania  po  środkach  ochrony 

roślin, leki, kosmetyki, chemia domowa)

Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych
W  zakresie  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych w  ciągu  najbliższych  10  lat 

niezbędna  jest  minimalizacja  ilości  powstawania  odpadów,  eliminacja  niewłaściwych  praktyk
w gospodarce  odpadami medycznymi  i  weterynaryjnymi  oraz  eliminacja  zagrożenia  ze  strony 
odpadów pochodzenia zwierzęcego

W tym celu niezbędne jest: 
1. Organizacja cyklu szkoleń dla pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych na temat 

prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, sposobów zmniejszenia ilości i toksyczności 
generowanych tych odpadów

2. Wzmożenia  działalności  kontrolnej  w  celu  wyegzekwowania  posiadania  przez  placówki 
medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami 
oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych  oraz  organizacja  nadzoru  weterynaryjnego  nad  procesem  powstawania
i  niszczenia  odpadów pochodzenia  zwierzęcego szczególnego ryzyka  (SRM) oraz  padłych 
zwierząt (HRM)

3. Unieszkodliwianie  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  wyłącznie  w  instalacjach 
spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska.

4. Opracowanie  bazy  danych  dotyczącej  ilości,  sposobu  gospodarowania  i  unieszkodliwiania 
odpadów pochodzących z działalności służb medycznych i weterynaryjnych;

Obecnie  część  odpadów  medyczne  z  terenu  Związku  jest  unieszkodliwiana
w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. Zastosowana tam instalacja 
umożliwia sterylizację za pomocą pary wodnej ok. 500 Mg odpadów /rok. Ponieważ obecnie nie 
jest  ona  w  pełni  obciążona  istnieje  możliwość  unieszkodliwiania  tam  pozostałych  odpadów 
medycznych z terenu Związku.

Padłe zwierzęta oraz odpady zwierzęce stanowiące tzw. „materiał szczególnego ryzyka – 
SMR”  utylizowane  są  w  zakładzie  utylizacyjnym  w  Leżachowie  koło  Przeworska.  Odpady 
zwierzęce stanowiące „materiał niskiego ryzyka” przekazywane są do Przedsiębiorstwa SARIA
w  Przewrotnem.  Ponieważ  instalacje  te  nie  są  w  pełni  obciążone,  istnieje  możliwość 
unieszkodliwiania pozostałych odpadów tego typu powstających na terenie Związku.

W  zakresie  gospodarki  odpadami  zawierającymi  azbest niezbędne  jest  stworzenie 
warunków do powszechnego i bezpiecznego pozbywania się tych odpadów oraz przyśpieszenie 
wymiany elementów zawierających azbest na nowe wykonane z innych materiałów.  
W tym celu należy:

- Zapewnić odpowiednie warunki podczas demontażu elementów zawierających azbest
- Odpowiednio zabezpieczyć zdemontowane elementy na czas poprzedzający ich transport oraz w 

trakcie samego transportu,
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− Zapewnienie  możliwości  jego  zdeponowania  na  wydzielonych  osobnych  kwaterach  do 
deponowania  tego  typu  odpadów,  lub  na  specjalnie  do  tego  celu  przystosowanych 
składowiskach, ewentualnie zapewnienie innej metody ich utylizacji

− działania edukacyjno – informacyjne.

Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego  przewiduje  stworzenie  regionalnego  systemu  optymalnych  metod  zbiórki  
i recyklingu samochodów (SWE) dzięki któremu możliwy będzie powszechny odzysk z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji  wszystkich części  nadających się do użytku.  Wszystkie pozostałem 
elementy będą przekazywane do recyklingu i ew. innych metod utylizacji.

W ramach tego systemu pojazdy wycofane z eksploatacji będą odbierane i gromadzone 
SWE  w  punktach  odbioru  pojazdów.  Tam  po  przeprowadzonym  demontażu  poszczególne 
elementy  zostaną  posegregowane  i  -  z  zależności  od  możliwości  dalszego  wykorzystania  - 
przekazane do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwione w inny sposób (punkty te mogą również 
prowadzić demontaż wielkogabarytowego sprzętu AGD, maszyn rolniczych, przemysłowych itp.). 
Elementy nadające się do dalszego użytku zostaną sprzedane, części przeznaczone do recyklingu – 
przekazane  do  firm  zajmujących  się  ich  przetwarzaniem,  odpady  niebezpieczne  oddane 
specjalistycznym  firmom  (np.  EKO-TOP)  a  pozostała  część  unieszkodliwiona  w  najlepszy 
dostępny sposób.
W  tym  celu  niezbędne  jest  zastosowanie  mechanizmów  ekonomicznych  zachęcających  do 
prowadzenia  odzysku  i  recyklingu  pojazdów  oraz  stworzenie  rozwiązań  organizacyjnych 
umożliwiających  skuteczność  prowadzonych  działań  (optymalizacja  wykorzystania  istniejącej 
sieci  auto-złomów,  przedsiębiorstw  zajmujących  się  kasacją  pojazdów  oraz  instalacji 
unieszkodliwiających  odpady  motoryzacyjne).  Całość  działań   w  zakresie  unieszkodliwiania 
pojazdów wycofanych z eksploatacji powinna być stale monitorowana.

Zbiórka  zużytych  elektrycznych  i  elektronicznych  powinna  odbywać  się  w  ramach 
systemu  obejmującego  sieć  GPZON-ów,  dostępnych  dla  wszystkich  indywidualnych 
mieszkańców.  Podmioty  gospodarcze  będą  natomiast  przekazywać  zużyte  urządzenia 
bezpośrednio do dystrybutorów sprzętu. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego proponuje się 
organizacje Rzeszowskiej Bazy Odnowy Komputerów. W Bazie będzie dokonywane :
− sprawdzenie przydatności  do pracy złomowanych zestawów komputerowych oraz urządzeń 

peryferyjnych,
− modernizacja sprzętu w oparciu o podzespoły pochodzące z innych złomowanych zestawów,
− instalacji niezbędnego oprogramowania,
− wykorzystanie podzespołów elektronicznych pochodzących ze złomowanych komputerów do 

prac dydaktycznych,
− segregacja elementów wykonanych z metali szlachetnych.

5.9. Nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów
ZPGO określa nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które w większości 

sugerowane są zapisami WPGO i Powiatowych PGO.
W zakresie zagospodarowania odpadów inertnych i zmieszanych odpadów komunalnych do roku 
2015 nie rozważa się budowy na terenie ZK „WISŁOK” nowych składowisk. 
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Dla  strumienia  odpadów  nadających  się  do  recyklingu  wszystkie  warianty  ZPGO  zakładają 
natomiast  budowę  ZZO  „Rzeszów”,  którego  lokalizacja  w  Rzeszowie  na  Załężu  została 
potwierdzona w PGO Rzeszów. 

Lokalne  linie  do  segregowania  odpadów  mogą  być  zlokalizowane  w  Sokołowie 
Małopolskim, Strzyżowie i Błażowej (gminny PGO zakłada również instalację w Boguchwale). 
Na terenie Rzeszowa, Błażowej, Sokołowa Małopolskiego i Strzyżowa rozważana jest ponadto 
lokalizacja  kompostowni dla  bioodpadów (dla Rzeszowa z przeznaczeniem na kompostowanie 
czystej frakcji bioodpadów i odpadów z cmentarzy parków i skwerów). Dla Rzeszowa planowana 
jest  lokalizacja  Bazy Odpadów Komputerowych i  Zakładu Demontażu Komputerów i  Sprzętu 
Elektronicznego.
Na terenie Boguchwały ZPGO rozważa lokalizację składowiska gruzu budowlanego. Lokalizacja 
ta może zostać przeniesiona do dowolnej gminy położonej w pobliżu miasta Rzeszowa.

W 23 gminach założeniem planu jest  lokalizacja  GPZON-ów, przy czym w przypadku 
gmin sąsiadujących ze sobą możliwa jest lokalizacja jednego GPZON-u dla 2 sąsiednich gmin.
SPON  planowany  jest  w  Rzeszowie,  chociaż  w  toku  praktycznych  rozwiązań  możliwe  jest 
planowanie podanej stacji w Strzyżowie i Sokołowie Małopolskim (ewentualnie Błażowej).

Dla  wszystkich  gmin ZK „WISŁOK” WPGO zakłada  objęcie  przez  ZZO „Rzeszów”  
(lub inny oparty na ZZO „Rzeszów”). Jedynie gmina Iwierzyce rozważana jest jako przynależna 
do ZZO Kozodrza-Paszczyna. Z racji przynależności Iwierzyc do ZK „WISŁOK”, celowym jest 
przyporządkowanie  gospodarki  odpadami  posegregowanymi,  niebezpiecznymi  (oleje 
przepracowane, baterie), wielkogabarytowych i elektrycznych do ZZO „Rzeszów”. Ponadto całość 
Edukacji Ekologicznej powinna być zgodna ze stanowiskiem ZK „WISŁOK” i ZZO „Rzeszów”. 
Dla strumienia odpadów zmieszanych i gruzu budowlanego wydaje się uzasadnionym rozważenie 
przynależności do ZZO Kozodrza-Paszczyna.
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6. EDUKACJA EKOLOGICZNA

6.1. Cele edukacji ekologicznej
Aby skutecznie i efektywnie przeciwdziałać powstawaniu odpadów, minimalizować ich 

ilości  oraz  ograniczać  ich  negatywny  wpływ  na  środowisko,  niezbędne  jest  prowadzenia 
intensywnych  działań  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  mającej  na  celu  informowanie 
społeczeństwa nt. skali problemu związanego ze stale rosnąca ilością wytwarzanych odpadów oraz 
konkretnych działaniach w które modą zaangażować się wszyscy mieszkańcy. W tym zakresie 
mieści się m.in. zachęcanie społeczeństwa do kupowania towarów w opakowaniach zwrotnych, 
wielokrotnego  użytku  oraz  biodegradowalnych,  nakłanianie  do  rezygnacji  z  produktów 
jednorazowych, oraz zwracanie uwagi na toksyczność niektórych substancji (np. farb i lakierów) 
itp. 

Dla osiągnięcia w/w celów niezbędnym jest stworzenie systemu nauczania ekologicznego 
począwszy od  szkół  podstawowych,  poprzez  zawodowe,  średnie  i  wyższe,  prowadzenie  akcji 
informacyjnej  za  pomocą  środków  masowego  przekazu  (lokalna  prasa,  radio  i  telewizja), 
organizacja  akcji  i  imprez  edukacyjno  -  promujących  oraz  rozpowszechnianych  ulotek,  akcji 
plakatowych, itp.

Fot. Nr 14 Sprzątanie Świata Fot. nr 15 Jarmark Ekologiczny „SOS dla Ziemi

Organizacyjnie należy wspomagać wprowadzanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
w biurach i  szkołach,  selekcjonowanie  odpadów na budowach,  odzysk opakowań po tonerach
z drukarek i kopiarek, przydomowe kompostowanie frakcji odpadków organicznych na obszarach 
z zabudową jednorodzinną.

Założenia poprawnie funkcjonującego systemu edukacji ekologicznej
Wprowadzania  i  funkcjonowanie  selektywnej  zbiórki  odpadów  musi  być  wspomagane 

przez  prowadzenie  edukacji  ekologicznej.  Jej  zasadniczym  celem  powinno  być  zachęcanie 
mieszkańców do  ograniczania  ilości  wytwarzanych  odpadów oraz  segregowania  tych  których 
wytwarzania  nie  da  się  uniknąć.  Edukacja  ta  będzie  prowadzona  wg  wypracowanego  przez 
Związek  modelu,  polegającego  na  prowadzeniu  efektywnej  edukacji  ekologicznej  w  ramach 
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programu  „WISŁOK  dla  Europy”  przyjętym  przez  Zgromadzenie  Przedstawicieli  Związku 
Komunalnego „WISŁOK” w dniu 27 lutego 2004 roku. 

6.2. Planowane działania w Programie Edukacji Ekologicznej 

6.2.1. Cykl szkoleń
Przeprowadzenie  cyklu  warsztatów  oraz  szkoleń podnoszących  i  zmieniających 

świadomość ekologiczną lokalnych społeczności oraz liderów ekologii w zakresie:
 prawodawstwa  dotyczącego  gospodarki  odpadowej  a  w  szczególności  wymogu 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych 
 nauki segregacji  odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem biomasy oraz 

segregacji i utylizacji odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych;
 informacji  nt.  organizacji  wspólnego  sytemu  odpadowego  -  lokalizacji  gniazd 

recyklingowych,  GPZON-ów  (gminnych  punktów  przyjmowania  odpadów 
niebezpiecznych;

Uczestnikami  warsztatów  szkoleniowych  jedno  i  wielodniowych  organizowanych
w formie konferencji i wyjazdów studialnych powinni być:

- prezydenci, burmistrzowie i wójtowie;
- gminni Koordynatorzy Edukacji Ekologicznej;
- prezesi,  dyrektorzy  i  pracownicy  przedsiębiorstw  gospodarki  komunalnej  oraz 

oczyszczalni ścieków;
- nauczyciele i opiekunowie szkolnych kół ekologicznych;
- księża i katecheci;
- dziennikarze;
- lokalni  liderzy  ekologii  ze  środowisk:  studenckich,  młodzieżowych,  harcerskich

i organizacji pozarządowych
Formy  szkolenia  powinny  polegać  na  wykładach,  dyskusjach,  analizach  studiów 

przypadku,  prezentacji  foliogramów  i  wizualizacji  multimedialnych  oraz  wizyt  studialnych. 
Szkolenia powinny odbywać się również w formie sesji tematycznych dla zespołów skupiających 
przedstawicieli sąsiednich gmin.

W  ramach  cyklu  szkoleniowego  powinien  być  kontynuowany  autorski  program 
jednodniowych  warsztatów edukacyjnych dla  wychowanków przedszkoli  i  uczniów szkół  pn.: 
„Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”. 
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Tematyka warsztatów dotyczyć będzie:
- selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych;
- obowiązków mieszkańców 

wynikających z przepisów prawa w 
zakresie selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych, odpadów opakowaniowych, 
niebezpiecznych oraz odpadów 
przemysłowych;

- zagrożeń wynikających z 
nieodpowiedzialnego pozbywania się 
odpadów

                                                                  
W ramach  kontynuacji  cyklu  spotkań  „EKO-biznes  w  Gminie”  adresowanego  do 

przedsiębiorców  i  samorządów  lokalnych  powinny  zostać  zorganizowane  spotkania
z  przedstawicielami  europejskich  i  polskich  firm  prezentującymi  najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne, organizacyjne i finansowe dotyczące:
- selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
- zbiórki odpadów opakowaniowych;
- zbiórki odpadów niebezpiecznych;
- organizacji systemu kompostowania biomasy;

6.2.2 Budowa Zielonej Sieci
Celem  monitoringu  i  powszechnego  dostępu  do  informacji  nt.  gospodarki 

odpadowej  gmin,  istnieje  konieczność  budowy  na  terenie  Związku  Komunalnego 
„WISŁOK”  internetowej  „Zielonej  Sieci”  (w  założeniach  finansowanej  w  większosci
z  funduszy  UE).  Sieć  powinna  składać  się  z  centralnego  serwera  zainstalowanego
w siedzibie  Związku  Komunalnego  „WISŁOK” połączonego  z  komputerami  „Zielonej 
Sieci”,  zainstalowanych  w  gminach  (wszystkie  placówki  oświatowo  wychowawcze, 
biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej).

Na  serwerze  powinna  zostać  umieszczona  elektroniczna  baza  danych  dotycząca 
gospodarki odpadami w gminach Związku. Gminne punkty powinny zostać wyposażone
w sprzęt multimedialny z dostępem do internetu. Ponadto idea „Zielonej Sieci” zakłada, iż 
będą one powszechnie i nieodpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

Sieć  ułatwi  użytkownikom  dostęp  do  aktualizowanych  na  bieżąco  danych
nt. stanu gospodarki odpadami (powstanie  elektroniczna baza danych o lokalnym stanie 
gospodarki  odpadami  na  terenie  danej  gminy  oraz  Związku).  Ponadto  sieć  umożliwi 
skuteczną  wymianę  informacji  na  szczeblu  instytucji  rządowych,  samorządowych
i pozarządowych dotyczącą zagospodarowania odpadów, monitoringu, sytemu przepływu 
informacji, akcjach i szkoleniach, powstających dzikich wysypiskach śmieci itp

6.2.3. Ekologiczne akcje edukacyjno - informacyjne
Celem  zmiany  świadomości  dotyczącej  obowiązku  segregacji  odpadów  oraz 

wytworzenia swoistej „mody na ekologię” powinny być kontynuowane akcje:
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- plenerowe imprezy masowe (Jarmark Ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska  lub  Dnia  Ziemi)  propagujące  ideę  segregacji  surowców  wtórnych, 
odpadów niebezpiecznych oraz biomasy;

- lokalne kampanie Sprzątania Gminy w ramach Akcji Sprzątanie Świata;
- Kongres Liderów Ekologii podsumowujący roczne efekty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych.

6.2.4. Konkursy
W  ramach  organizacji  programów  dotyczących  selektywnej  zbiórki  odpadów 

powinny zostać kontynuowane konkursy:
- „Wiecznie Zielone Drzewo” promujący selektywną zbiórkę surowców – skierowany do 

dzieci przedszkolnych i młodszych szkół podstawowych;
- Harcerski  Sherlock  Holmes  polegający  na  monitoringu  dzikich  wysypisk  śmieci

i zagrożeń z tym związanych – skierowany do środowisk harcerskich 
- Ekologiczna  Szkoła,  promujący  szkoły  liderów  w  dziedzinie  segregacji  surowców 

wtórnych,  odpadów  niebezpiecznych  oraz  biomasy  –  skierowany  dla  szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

W  ramach  programów  dotyczących  selektywnej  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych 
powinny zostać przeprowadzone konkursy:
a) „Podkarpackiego  Systemu  Selektywnej  Zbiórki  Zużytych  Baterii”  –  konkurs  pn.  „Łowcy 

baterii” – dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych;

b) „Podkarpackiego Systemu Zbiórki Olejów Przepracowanych”;
- Konkurs plastyczny, dla szkół podstawowych;
- Konkurs  dla  nauczycieli  na  scenariusz  lekcji  o  olejach  przepracowanych -  dla  szkół 

podstawowych i średnich o profilach chemicznym i biologicznym;
- Konkurs fotograficzny o zagrożeniach środowiska spowodowanych brakiem selektywnej 

zbiórki odpadów niebezpiecznych - dla uczniów szkół gimnazjalnych; 
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- Konkurs  na  piosenkę  edukacyjną  o  olejach  przepracowanych  -  dla  przedszkolaków
i dzieci ze szkół podstawowych;

6.2.5. Katechezy ekologiczne
W  ramach  szeroko  rozumianej  edukacji  ekologicznej  powinny  zostać 

przeprowadzone  katechezy  ekologiczne  przygotowane  przez  wykładowców  Papieskiej 
Akademii Teologicznej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk. 
Opracowane  katechezy  umożliwią  księżom  i  katechetom  z  terenu  gmin  Związku 
Komunalnego „WISŁOK” włączenie się do promowania segregacji i recyklingu odpadów 
komunalnych na terenie swoich parafii. Szczególny nacisk powinien zostać nałożony na 
problem  segregacji  biomasy  oraz  segregacji  i  utylizacji  odpadów  niebezpiecznych
i wielkogabarytowych.

6.2.6. Druk wydawnictw
W  ramach  prowadzonych  działań  (w  zależności  od  pozyskanych  źródeł 

finansowania) powinny zostać cyklicznie wydawane materiały edukacyjno informacyjne 
nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz prawodastwa związanego z gospodarką odpadami:
- ulotki edukacyjno-informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców (1 mln szt.);
- kalendarze  edukacyjne  skierowane  do  gospodarstw  domowych  z  terenu  gmin

(40 tys. szt.);
- plakaty informacyjno edukacyjne (12 tys. szt.);
- nowy  przewodnik  programu  „Wyprawy  w  poszukiwaniu  Ekolandii”  uzupełniony

o nowe trasy i tematy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów;

Realizacja  programu  edukacji  ekologicznej  w  latach  2008-2015  zarówno  co  do 
planowanych  celów,  tresci  i  narzedzi  oraz  nakładów  finansowych  uzalezniona  będzie  od 
efektów osiągnietych przy ralaizacjo programu „WISŁOK dla Europy” w latach 2004 - 2007. 

6.2.7. Współpraca z mediami
Celem  dotarcia  do  szerszej  grupy  uczestników  systemu,  tj.  mieszkańców,  podmiotów, 

koniecznym jest  propagowanie założeń systemu w gazetach,  radiu i  lokalnej  telewizji. Należy 
kontynuować pracę nad stworzeniem w lokalnych gazetach stałego dodatku ekologicznego, a w 
ramach działania lokalnych rozgłośni radiowych i TV 3 regionalna stałego programu o charakterze 
proekologicznym. Należ stworzyć listę dziennikarzy o zainteresowaniach ekologicznych do stalej 
współpracy z biurem ZK „WISŁOK”.
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7. ZADANIA  STRATEGICZNE  ZPGO  (NA OKRES 12  LAT)  WRAZ
Z  HARMONOGRAMEM  DZIAŁAŃ  OBEJMUJĄCYM  4  LATA
2004 - 2007.

7.1. Zadania  strategiczne  i  niezbędne  nakłady  finansowe  na  realizację 
przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi
Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego „WISŁOK” w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi przewiduje wykonanie zadań w dwóch horyzontach czasowych:

− Zadania długoterminowe (lata 2004 – 2015),
− Zadania krótkoterminowe (lata 2004 – 2007).

7.1.1.  Zadania długoterminowe (lata 2004 – 2015)
Cele na lata 2004-2015

1. Ograniczenie ilości produkowanych odpadów

2. Objecie  wszystkich  mieszkańców gmin  ZK „WISŁOK” systemem selektywnej  zbiórki 
surowców wtórnych „u źródła”.

3. Stworzenie systemu zbiórki innych odpadów budowlanych i bioodpadów

4. Osiągnięcie zakładanych prawem poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych 

Planowane zadania
1. Przeprowadzenie  działań  służących  objęciu  wszystkich  mieszkańców  Związku  usługą 

odbioru odpadów zmieszanych (100% podpisanych umów) 
2. Budowa systemu sortowni dla ZZO Rzeszów.
3. Budowa systemu kompostowni (odpadów zielonych ZZO Rzeszów).
4. Uzupełnienie zestawów gniazd do segregacji odpadów.
5. Zakup kompostowników dla szkół
6. Zamknięcie  i  rekultywacja  składowisk  w  Jaworniku  Niebyleckim,  Przedmiesciu 

Czudeckim, zakończenie rekultywacji składowsk w Woli Zgłobińskiej i Rudnej Małej
7. Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk odpadów.
8. Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie wytwarzania, segregacji i 

unieszkodliwiania  odpadów  celem  osiągnięcia  zakładanych  poziomów  odzyski  i 
recyklingu:  opakowania  z  papieru  i  tektury  –  47%,  opakowania  ze  szkła  –  43%, 
opakowania  z  tworzyw sztucznych  –  24%,  opakowania  metalowe –  39%,  opakowania 
wielomateriałowe – 24%, odpady wielkogabarytowe – 60%, odpady budowlane – 50%, 

9. Propagowanie  systemu  przydomowego  kompostowania  odpadów,  selektywnej  zbiórki 
odpadów  wielkogabarytowych  i  demontażu  pojazdów,  postępowania  z  padłymi 
zwierzętami, 

10. Utworzenie na bazie Referatu Edukacji Ekologicznej ZK „WISŁOK” Centrum Edukacji 
Ekologicznej
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7.1.2.  Zadania krótkoterminowe (lata 2004 – 2007)
Założeniem ogólnym najbliższych działań jest maksymalne wykorzystanie istniejącej bazy 

i stosowanych w gospodarce odpadowej rozwiązań oraz dostosowanie ich do wspólnego systemu  

Cele na lata 2004-2007:
1. Powołanie  zespołu  konsultacyjnego  spośród  Prezydentów,  Burmistrzów,  Wójtów  ZK 

„WISŁOK” celem ustalenia harmonogramu prac i wdrażania postanowień ZPGO
2. Objęcie  zorganizowanym  zbieraniem  odpadów  (zmieszanych  i  surowców  wtórnych) 

wszystkich mieszkańców obszarów miejskich i 80% mieszkańców obszarów wiejskich.
3. Intesyfikacja  selektywnej zbiórki odpadów 
4. Wprowadzenie jednolitego systemu oznakowań i  kolorystyki  worków i pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów
5.  Rozpoczęcie wspólnej inwestycji ZZO Rzeszów i zakładów filialnych
6. Osiągnięcie  w  roku  2007  zakładanych  limitów  odzysku  i  recyklingu  poszczególnych 

odpadów
Harmonogram planowanych zadań

1. Zakup dodatkowych pojemników do segregacji  odpadów „u źródła”  celem osiagniecia 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu : opakowania z papieru i tektury – 46%, 
opakowania  ze  szkła  –  38%,  opakowania  z  tworzyw  sztucznych  –  23%,  opakowania 
metalowe  –  36%,  opakowania  wielkomateriałowe –  20%,  odpady wielkogabarytowe  – 
37%, odpady budowlane – 30%, (2004 – 2007)

2. Wdrążenie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie wszystkich sołectw 
gmin ZK „WISŁOK”ISŁOK (2004 – 2006)

3. Przygotowanie inwestycji ZZO Rzeszów i zakładów filialnych (2005)
4. Zamknięcie  składowisk  w Przedmieściu  Czudeckim i  Jaworniku  Niebyleckim.  (2005 – 

2007)
5. Zakończenie rekultywacji zamkniętych składowisk w Woli Zgłobieńskiej i Rudnej Małej 

(2004 – 2007)
6. Wprowadzenie systemu zbiórki zużytych baterii w pozostałych placówkach oświatowych i 

na terenie większych jednostek handlowych (2005)
7. Wprowadzenie jednakowej kolorystyki worków i pojemników (2005 – 2006)
8. Promowanie  na  obszarach  o  zagrodowej  zabudowie  kompostowania  przydomowego 

(2006).
9. Zakup dla szkół modelowych kompostowników (2005 – 2007)
10. Opracowanie  i  wprowadzenie  we  wszystkich  gminach  sytemu  jednolitego  regulaminu 

utrzymania czystości porządku. (2005 – 2006)
11. Konsekwentna realizacja programu edukacyjnego „WISŁOK dla Europy” (2005 – 2007)

Uwagi do działań planowanych na najbliższe 4 lata
Organizacja  systemu  zbiórki  odpadów  zmieszanych,  musi  być  poparta  systemowymi 

działaniami promującymi osoby segregujące odpady, np. wywóz odpadów posegregowanych za 
niższą cenę, lub nawet całkowita rezygnacja z opłat za wywóz odpadów zebranych selektywnie. 
Należałoby dążyć do stworzenia sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na 
bazie istniejących sklepów prowadzących sprzedaż wyrobów w opakowaniach. Ważne jest by przy 
współpracy  z  firmami  aktualnie  obsługującymi  gminy  w  zakresie  wywozu  odpadów 
segregowanych  dokonać  analizy  usytuowania  pojemników  „recyklingowych”  pod  kontem 
efektywności  ich  „pracy”  i  ewentualnie  ustalić  nową  optymalną  lokalizację.  W  interesie 
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przyszłych  działań służb  gmin leży by uświadamiały właścicielom lub zarządcom terenów,  iż 
odpady  nielegalnie  na  ich  terenie  składowane,  muszą  być  wywiezione  na  koszt  władających 
terenem.

7.2. Zadania  strategiczne  i  niezbędne  nakłady  finansowe  na  realizację 
przedsięwzięć w gospodarce odpadami niebezpiecznymi 

Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  w  zakresie  gospodarki 
odpadami  niebezpiecznymi  przewiduje  wykonanie  szeregu  działań  realizowanych  w  dwóch 
horyzontach czasowych:

− Zadania krótkoterminowe (lata 2004 – 2007),
− Zadania długoterminowe (lata 2004 – 2015).

7.2.1. Zadania długoterminowe (lata 2004 – 2015)
Cele na lata 2004-2015

1. Ograniczenie ilości produkowanych odpadów

2. Udoskonalenie istniejącego systemu zbiórki baterii i olejów przepracowanych 

3. Stworzenie systemu zbiórki innych odpadów niebezpiecznych, 

4. Osiągnięcie zakładanych prawem poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych 

Planowane zadania
1. Budowa i organizacja systemu GPZON-ów  oraz organizacja mobilnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych (zakup samochodu specjalistycznego) oraz włączenie w system jednostek 
handlowych

2. Organizacja systemu likwidacji azbestu
3. Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie wytwarzania, segregacji i 

unieszkodliwiania  odpadów  celem  osiągnięcia  zakładanych  poziomów  odzyski  i 
recyklingu: odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 66%., 

4. Utworzenie na bazie Referatu Edukacji Ekologicznej ZK „WISŁOK” Centrum Edukacji 
Ekologicznej

7.2.2. Zadania krótkoterminowe (lata 2004 – 2007)
Cele na lata 2004-2007:

1. Intesyfikacja  selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
2. Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów

Planowane zadania
1. Zakup dodatkowych pojemników do selektywnej  zbiórki  baterii  500 szt.  celem osiągnięcia 

wymaganych  poziomów odzysku  i  recyklingu   odpady niebezpieczne  (  z  grupy odpadów 
komunalnych) – 37%

2. postawienie w zabudowie zwartej zewnętrznych pojemników do zbiórki baterii – 150 szt.
3. rozpoczęcie zbiórki i unieszkodliwiania dachowych pokryć z eternitu
4. Wprowadzenie systemu zbiórki zużytych baterii w pozostałych placówkach oświatowych i na 

terenie większych jednostek handlowych
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5. Budowa GPZON-ów  w 9 gminach i organizacja mobilnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
(zakup specjalistycznego pojazdu).

6. Modernizacja  auto-złomów  (w  obszarze  metropolii  rzeszowskiej  np.  Boguchwała)  na 
profesjonalne stacje demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji

7. Konsekwentna realizacja programu edukacyjnego „WISŁOK dla Europy”

Uwagi do działań planowanych na najbliższe 4 lata
Organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych należałoby poprzeć odpowiednią edukacją 
ekologiczną  oraz  promować  środowiska,  które  aktywnie  uczestniczą  w  zbiórce  odpadów 
niebezpiecznych.  Należałoby  dążyć  do  wprowadzenia  pojemników  do  selektywnej  zbiórki 
odpadów niebezpiecznych w sklepach (np. aptekach) prowadzących ich sprzedaż oraz powiększyc 
bazę już istniejących pojemników na odpady niebezpieczne. 

7.3. Zakładane koszty realizacji ZPGO 
Realizacja zadań zarówno krótko jak i długoterminowych wymaga nakładów finansowych 

w sferze inwestycyjnej  i nieinwestycyjnej. Wielkość nakładów  wyliczono na podstawie kosztów 
jednostkowych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, kosztów prognozowanych 
Wojewódzkim  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  Podkarpacia,  wskaźników  wyliczonych  na 
podstawie analizy rynku oraz wyliczeń własnych.
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Tab. 29. Planowane zadania w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2005 – 2015 – WARIANT I

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunkowe 

koszty
Lata realizacji

2004 2005 2006 2007 2008 –
2015

(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany 
przez  ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

Razem 4 703,5 58,0 436,0 494,5 404,0 3 311,0

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów komunalnych bez niebezpiecznych

153



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunkowe 

koszty
Lata realizacji

2004 2005 2006 2007 2008 –
2015

(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany 
przez  ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

1

Budowa sieci ZZO:
- ZZO Rzeszów,
- Sortownia Strzyżów
- Sortownia Sokołów Młp.
- Kompostownia Błażowa

Podmiot powołany 
przez  ZK „WISŁOK”

85 000,0
2 000,0
1 500,0
2 500,0

1 000,0
750,0

1 250,0

23 000,0
1 000,0

750,0
1 250,0

62 000,0

Razem
91 000,0 3 000,0 26 000,0 62 000,0

209,95 zł/M 143 ,04 
zł/M

2

Organizacja „Regionalnego 
Systemu Gospodarki Osadami 
Ściekowymi” przy MPWiK w 
Rzeszowie

Gm. M. Rzeszów,
MPWiK Rzeszów
Gminy ZK „WISLOK”

41 800,0 1 700,0 23 000,0 17 100,0

96,44 zł/M 3,92 zł/M 53,06 
zł/M

39,45 
zł/M

FOŚiGW, dotacje z 
funduszy 
ekologicznych,
środki unijne, środki 
własne
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunkowe 

koszty
Lata realizacji

2004 2005 2006 2007 2008 –
2015

(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany 
przez  ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

5. Zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów Gminy ZK „WISŁOK” 277,8 137,8 140,0

6. Zakup modelowych 
kompostowników dla szkół Gminy ZK „WISŁOK” 225,0 70,0 85 70,0

7. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 33,0 33,0

Razem 133 779,8 1 837,8 26 462,0 43 340,0 62 140,0 0,0
Koszty eksploatacyjne
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunkowe 

koszty
Lata realizacji

2004 2005 2006 2007 2008 –
2015

(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany 
przez  ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

1

Eksploatacja systemu zbiórki, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w 
tym zakup worków 

gminy ZK 
„WISŁOK”

3 900,0 1 076,0 1 031,0 986,0 807,0

2,50 
zł/M/rok

2,40 
zł/M/rok

2,30 
zł/M/rok

1,90 
zł/M/rok

środki własne gmin, 
dochody z tytułu 
sprzedaży surowców, 
dochody z tytułu 
opłaty produktowej

Razem 9 549,0 1 076,0 1 031,0 986,0 6 456,0
RAZEM 148 032,3 1 895,8 27 974,0 44 865,5 63 530,0 9 767,0
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

Tab. 30. Planowane zadania w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2005 – 2015 – WARIANT II

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł)

1 
656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0
3,69 zł/M 3,69 zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

Razem 4 503,5 58,0 436,0 494,5 404,0 3 311,0

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów komunalnych bez niebezpiecznych
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł)

1 
656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0
3,69 zł/M 3,69 zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

1

Budowa lokalnych ZZO:
- ZZO Rzeszów,
- Sortownia Strzyżów
- Sortownia Sokołów Młp.
- Kompostownia Błażowa

Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK”

90 000,0
4 000,0
3 000,0
5 000,0

2 000,0
1 500,0
2 500,0

25 000,0
2 000,0
1 500,0
2 500,0 

65 000,0

Razem
102 000,0 6 000,0 31 000,0 65 000,0
207,64 

zł/M
57,67 
zł/M

149,96 
zł/M

2

Organizacja „Regionalnego 
Systemu Gospodarki Osadami 
Ściekowymi” przy MPWiK w 
Rzeszowie

Gm. M. Rzeszów,
MPWiK Rzeszów
Gminy ZK „WISLOK”

41 800,0 1 700,0 23 000,0 17 100,0

96,44 zł/M 3,92 zł/M 53,06 
zł/M

39,45 
zł/M

Likwidacja nielegalnych 

FOŚiGW, dotacje z 
funduszy 
ekologicznych,
środki unijne, środki 
własne

158



Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł)

1 
656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0
3,69 zł/M 3,69 zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

5. Zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów Gminy ZK „WISŁOK” 277,8 137,8 140,0

6. Zakup modelowych 
kompostowników dla szkół Gminy ZK „WISŁOK” 225,0 70,0 85 70,0

7. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 33,0 33,0

Razem 144 779,0 1 837,0 29 462,0 48 340,0 65 140,0
Koszty eksploatacyjne
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych

1 Budowa 23 GPZON w każdej 
Gminie

Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł)

1 
656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0
3,69 zł/M 3,69 zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

1

Eksploatacja systemu zbiórki, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w 
tym zakup worków 

gminy ZK „WISŁOK”

3 900,0 1 119,5 1 074,0 1 028,8 6 791,2

2,60 
zł/M/rok

2,50 
zł/M/rok

2,40 
zł/M/rok

2,00 
zł/M/rok

środki własne gmin, 
dochody z tytułu 
sprzedaży 
surowców, dochody 
z tytułu opłaty 
produktowej

Razem 3900,0 1 119,5 1 074,0 1 028,8 6 791,2
RAZEM 153 382,5 1 895,0 30 974,0 49 865,5 66 530,0 4 118,0
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

Tab. 31. Planowane zadania w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2005 – 2015 – WARIANT III

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych
1 Budowa 23 GPZON w każdej 

Gminie
Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

Razem 4 703,5 58,0 436,0 494,5 404,0 3 311,0

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów komunalnych bez niebezpiecznych
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych
1 Budowa 23 GPZON w każdej 

Gminie
Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

1

Budowa centralnego ZZO 
Rzeszów do obsługi terenu całego 
Związku

Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK” 100 000,0 30 000,0 70 000,0

Razem
100 000,0 30 000,0 70 000,0
207,64 

zł/M
57,67 
zł/M

149,96 
zł/M

2

Organizacja „Regionalnego 
Systemu Gospodarki Osadami 
Ściekowymi” przy MPWiK w 
Rzeszowie

Gm. M. Rzeszów,
MPWiK Rzeszów
Gminy ZK „WISLOK”

41 800,0 1 700,0 23 000,0 17 100,0

96,44 zł/M 3,92 zł/M 53,06 
zł/M

39,45 
zł/M

3

Likwidacja nielegalnych 
składowisk (≈ 6 tys. / 1  
składowisko. Śr. 3 składowiska w Gminy ZK „WISŁOK” 414,0 204,0 140.0 70,0

FOŚiGW, dotacje z 
funduszy 
ekologicznych,
środki unijne, środki 
własne
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych
1 Budowa 23 GPZON w każdej 

Gminie
Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

5. Zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów Gminy ZK „WISŁOK” 277,8 137,8 140,0

6. Zakup modelowych 
kompostowników dla szkół Gminy ZK „WISŁOK” 225,0 70,0 85 70,0

7. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 33,0 33,0

Razem 142 779,8 1 837,8 26 462,0 48 340,0 67 140,0 0,0
Koszty eksploatacyjne
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Plan Gospodarki Odpadami dla  Gmin Związku Komunalnego „WISŁOK”        

L.p. Zadanie lub działanie Jednostka realizująca
Szacunko
we koszty

Lata realizacji
2004 2005 2006 2007 2008 –

2015
(tys. PLN)

Potencjalne źródła 
finansowania

Koszty inwestycyjne w zakresie odpadów niebezpiecznych
1 Budowa 23 GPZON w każdej 

Gminie
Gminy ZK „WISŁOK” 
(23 x 72.0 zł) 1 656,0 215,0 215,0 215,0 1 011,0

2 Budowa SPON „Rzeszów” Podmiot powołany przez 
ZK „WISŁOK

1 600,0 1 600,0

3,69 zł/M 3,69 
zł/M

3 Zbiórka i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Podmioty gospodarcze 
Gminy ZK „WISŁOK

1 000,0 100,0 100,0 100,0 700,0
2,31 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 0,23 zł/M 1,61 zł/M

4.
Zakup 500 szt. pojemników do 
selektywnej zbiórki  zużytych 
baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 400,0 48,0 112,0 160,0 80,0

5.
Zakup 150 szt. pojemników 
zewnętrznych do selektywnej 
zbiórki zużytych baterii

Gminy ZK „WISŁOK” 37,5 9,0 19,5 9,0

6. Zakup tablic informacyjno-
edukacyjnych Gminy ZK „WISŁOK” 10,0 10,0

FOŚiGW, dotacje z funduszy 
ekologicznych,

środki unijne, środki własne 

1

Eksploatacja systemu zbiórki, 
transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w 
tym zakup worków 

gminy ZK „WISŁOK”
3 900,0 1 119,5 1 074,0 1 028,8 6 791,2

2,60 
zł/M/rok

2,50 
zł/M/rok

2,40 
zł/M/rok

2,00 
zł/M/rok

środki własne gmin, 
dochody z tytułu 
sprzedaży surowców, 
dochody z tytułu 
opłaty produktowej

Razem 3900,0 1 119,5 1 074,0 1 028,8 6 791,2
RAZEM 151 383,3 3 791,6 1 895,8 32 974,0 49 865,5 63 530,0
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Tab. 32. Zadania  i  nakłady  finansowe  na  edukację  ekologiczną  związaną  z  gospodarką 
odpadami

L.p. Nazwa zadania realizowanego w latach 
2004-2007

Liczba / 
edycje/ 
sztuki

Cena 
jednostkowa Wartość Dotacje Środki 23 

gmin 

Środki 
ZK 

„WISŁO
K”

Udział 
partnerów, 

dotacje, 
darowizny, 

inne

1

Cykl szkoleń   476 900,00 112 500,00 64 000,00 27 000,00 273 400,00
Prezydenci, Wójtowie Burmistrzowie 4 16 000,00 64 000,00 0,00 58 000,00 2 000,00 4 000,00
Gminni i Pow. Koordynat. EE 4 3 000,00 12 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
Przedsiębiorstwa Gosp. Komunal. 4 1 800,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00
Nuczyciele opiek. kół ekol. 4 5 400,00 21 600,00 0,00 0,00 2 000,00 19 600,00
Księża i katecheci 2 6 800,00 13 600,00 0,00 0,00 2 000,00 11 600,00
Dziennikarze 4 1 500,00 6 000,00 0,00 0,00 2 000,00 4 000,00
Lokalni liderzy Ekologii:  12 500,00 0,00 0,00 6 000,00 6 500,00

studenci czł. Klub. Ekol. 2 1 750,00 3 500,00 0,00 0,00 2 000,00 1 500,00
młodzież czł. Klub. Ekol 2 2 250,00 4 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00

harcerze czł. Drużyn Ekol. 2 2 250,00 4 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00
Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii (Podkarpacie) 320 1 000,00 320 000,00 112 500,00 0,00 5 000,00 202 500,00
EKO-biznes w Gminie 4 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 2 000,00 18 000,00

2

"Zielona Sieć" internetowa  805 000,00 468 750,00 272 750,00 3 500,00 60 000,00
zakup komputerów z dostępem do Internetu (liczba 
komp.w zależności od wielkości gminy) 150 3 500,00 525 000,00 393 750,00 91 250,00 0,00 40 000,00

roczne utrzymanie stanowiska 150 1 200,00 180 000,00 0,00 178 000,00 2 000,00 0,00
zakup małej poligrafii 1 70 000,00 70 000,00 52 500,00 0,00 1 500,00 16 000,00
zakup serwera centralnego 1 30 000,00 30 000,00 22 500,00 3 500,00 0,00 4 000,00

3

Akcje edukacyjno informacyjne  320 000,00 210 000,00 0,00 38 000,00 72 000,00
S.O.S. dla Ziemi 4 10 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Sprzątanie Świata 4 60 000,00 240 000,00 190 000,00 0,00 8 000,00 42 000,00
Kongresy Liderów Ekologii 4 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

4

Konkursy  79 050,00 37 300,00 0,00 16 550,00 25 200,00
Wiecz. Ziel. Drzewo 3 6 000,00 18 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00
Sherlock Holmes 2 5 000,00 10 000,00 6 000,00 0,00 4 000,00 0,00
Łowcy Baterii 4 5 000,00 20 000,00 12 000,00 0,00 0,00 8 000,00
Konkursy syst. Zbiórki  Olejów 4 7 762,50 31 050,00 10 300,00 0,00 3 550,00 17 200,00

5 Katechezy ekologiczne 4 1 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

6
Wydawnictwa ekologiczne  135 000,00 85 000,00 0,00 2 000,00 48 000,00
Kalendarze, ulotki, plakaty 1 100 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00 2 000,00 48 000,00
Przewodnik "Wyprawy..." 5 000 7,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

RAZEM: 1 819 950,00 468 750,00 913 550,00 87 050,00 482 600,00
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7.4. Sumaryczne koszty wdrażania ZPGO
W oparciu o wyliczone koszty inwestycyjne i nieinwestycjne proponowanych w ZPGO 

działań przygotowano zestawienie kosztów z wiązanych z wdrożeniem planu w latach 2004 – 
2006, 2007 – 2010 i 2011 – 2014 (tabela 33 - 35).

Tabela 33. Koszty wdrażania ZPGO w latach 2004-2015 (tys. PLN) dla WARIANTU I

rok Sektor Komunalny
inwestycyjne eksploatacyjne

Sektor odpadów 
niebezpiecznych

Łączne koszty 
wdrażania

2004 1 837,8 58,0 1 895,8
2005 26 462,0 1 076,0 436,0 27 974,0
2006 43 340,0 1 031,0 494,5 44 865,5
2007 62 140,0 986,0 404,0 63 530,0

2008-2015 0,0 6 456,0 3 311,0 9 767,0
Razem 133 779,8 9 549,0 4 703,5 148 032,3

Tabela 34. Koszty wdrażania ZPGO w latach 2004-2015 (tys. PLN) dla WARIANTU II

rok Sektor Komunalny
inwestycyjne eksploatacyjne

Sektor odpadów 
niebezpiecznych

Łączne koszty 
wdrażania

2004 1 837,8 58,0 1 895,8
2005 29 462,0 1 119,5 436,0 31 017,5
2006 48 340,0 1 074,0 494,5 49 908,5
2007 65 140,0 1 028,8 404,0 66 572,8

2008-2015 0,0 6 791,2 3 311,0 10 102,2
Razem 153 382,5 9 549,0 4 703,5 159 496,8

Tabela 35. Koszty wdrażania ZPGO w latach 2004-2015 (tys. PLN) dla WARIANTU III

rok Sektor Komunalny
inwestycyjne eksploatacyjne

Sektor odpadów 
niebezpiecznych

Łączne koszty 
wdrażania

2004 1 837,8 58,0 1 895,8
2005 26 462,0 1 119,5 436,0 28 017,5
2006 48 340,0 1 074,0 494,5 49 908,5
2007 67 140,0 1 028,8 404,0 64 572,8

2008-2015 0,0 6 791,2 3 311,0 10 102,2
Razem 143 779,8 9 549,0 4 703,5 169 496,8

W przypadku podjęcia decyzji o rekultywacji wyeksploatowanego składowiska odpadów w 
Przedmieściu Czudeckim, w wybranym wariancie należy uwzględnić wydatek rzędu 700 tys. zł na 
przygotowanie i przeprowadzenie sanacji 1 ha składowiska (około 12 tys. m3)
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8. MOŻLIWOŚCI  FINANSOWANIA  DZIAŁAŃ  ZAWARTYCH
W ZPGO

Przyjęcie założenia finansowania programu przez zawiązek gmin, może okazać się jedyną 
formą tworzenia samofinansującego się systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi i 
niebezpiecznycm.  Biorąc  pod  uwagę  prognozowane  niezbędne  koszty  finansowe  na  etapie 
wdrażania  i  funkcjonowania  systemu,  wydaje  się  być niemożliwym pełne  ich  sfinansowanie  
z  budżetów  gmin  związkowych.  Integracja  Polski  z  UE  stworzyła  możliwości  pozyskiwania 
znacznych  środków  finansowych  z  funduszy  unijnych  i  pomocowych.  Przyjęcie  tak 
kompleksowego rozwiązania ułatwi pozyskiwanie tych środków i obniży koszty jednostkowe jego 
wdrażania. 

Realizacja założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego „WISŁOK” 
związana  jest  z  koniecznością  poniesienia  wydatków  zarówno  na  cele  inwestycyjne  jaki
i nieinwestycyjne. Koszty tych zadań mogą być pokryte ze środków: 
1. funduszy ochrony środowiska (dotacje, kredyty preferencyjne, dopłaty do odsetek kredytów); 

NFOŚiGW  –  działania  o  zasięgu  ogólnokrajowym  lub  ponadregionalny,  WFOŚiGW
w Rzeszowie, PFOŚIGW, GFOŚiGW

2. funduszy i fundacji pomocowych (dotacje, pożyczki)
3. programów pomocowych Unii Europejskiej
4. banków (kredyty preferencyjne)
5. funduszy inwestycyjnych (obligacje, leasing)
6. opłat pobieranych przez samorządy

− opłaty  produktowe  -  nakładane  na  produkty  obciążające  środowisko  np.  opakowania, 
baterie,  świetlówki  wynikające  Ustawy  o  opakowaniach  i  odpadach  opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2001 r);

− depozyty  ekologiczne  -  obciążenia  nakładane  na  produkty,  podlegające  zwrotowi
w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia wynikające z 
Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2001 r) 

7. Zwiększonych składek gmin na etapie wdrażania systemu. Ich wysokość i wartość aportów 
rzeczowych na etapie wdrażania systemu będzie stwarzało możliwości pozyskania większych 
kwot pomocy finansowej

8. Alternatywą do dopłat gmin mogą być opłaty z tytułu samoopodatkowania się mieszkańców, 
uwzględniające dopłaty do systemu selektywnej zbiórki odpadów
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9. ANALIZA  SWOT  ZWIĄZKOWEGO  PLANU  GOSPODARKI 
ODPADAMI

Plan pod dyskusję i do zaopiniowania wykonano analizę mocnych, słabych stron planu 
oraz szans i zagrożeń jego realizacji.

Mocne strony ZPGO Słabe strony ZPGO

w
ew

nę
trz

ne - polityczna  wola  większości  gmin  do  wspólnego 
działania w zakresie gospodarki odpadami – co zapewni 
systemowi  stabilność  oraz  gwarancję  realizacji  w 
długim okresie czasu

- istnienie Uchwał Zgromadzenia Związku Komunalnego 
"WISŁOK". nr 13/99 z dnia 18 05 1999 r i nr XIII/59/02 
z  dnia  18  009  2002  r.  w  sprawie  przystąpienia  do 
opracowania  programów  działania  w  gospodarce 
odpadami stałymi i  ściekami oraz realizacji  działań w 
ramach  „Międzygminnego  Systemu  Selektywnej 
Zbiórki Odpadów” w ramach „Planu zagospodarowania 
odpadów  komunalnych  i  osadów  na  terenie  gmin 
członkowskich.

- uchwały Rad Gmin wyrażające wolę przystąpienia  13 
gmin (Błażowa, Frysztak, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, 
Łańcut,  Markowa,  Rakszawa,  Strzyżów,  Świlcza, 
Trzebownisko,  Tyczyn,  Wiśniowa)  do  wspólnej 
realizacji  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów 
„Rzeszów”

- zapis  PGO  dla  Miasta  Rzeszowa  o  podjęciu 
rozwiązywania  problemów  gospodarki  odpadami  w 
ramach ZK „WISŁOK”

- posiadanie przez Miasto Rzeszów na Załężu dogodnych 
terenów pod inwestycje odpadowe

- przyjęcie  oraz  realizacja  planu  pozwoli  wypełnić 
gminom ich obowiązki z Ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach

- istnienie oczekiwań znacznej część społeczeństwa co do 
potrzeby wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

- istnienie  dużego  potencjału  świadomej  ekologicznie 
młodzieży która brała udział w szkoleniach i  udanych 
akcjach ekologicznych, 

- wola  współpracy  niektórych  (lokalnych)  firmy 
gospodarki  odpadowej  celem  tworzenia  wspólnego 
ponadlokalnego  przedsiębiorstwa  zajmującego  się 
gospodarką odpadami dla gmin ZK „WISŁOK”

duże doświadczenie Związku w realizacji programów 
edukacyjnych wspierających program odpadowy

- istnienie  gmin  które  dążą  samodzielnie  do 
rozwiązania  problemów  bez  uwzględnienia 
założeń Wojewódzkiego PGO 

- brak  uchwał  Rad  10  gmin  do  wspólnej 
realizacji  Zakładu  Zagospodarowania 
Odpadów „Rzeszów”

- brak  zaplanowania  w  budżetach  niektórych 
gmin wydatków na gospodarkę odpadami

- brak koordynacji pomiędzy zapisami w PGO 
Miasta Rzeszowa a ZPGO 

- niski  na  terenie  ZK  „WISŁOK”  odsetek 
ludności objętej selektywną zbiórką odpadów

- niski  poziom dochodów mieszkańców gmin 
ZK „WISŁOK” powodujący oszczędzanie na 
opłatach związanych z gospodarką odpadami

- niska  świadomość  ekologiczna  ogółu 
mieszkańców (poza dziećmi i młodzieżą), złe 
nawyki  objawiające  się  np.  wyrzucaniem 
odpadów  do  rzek  i  leśnych  parowów, 
impregnowaniem  płotów  i  krokwi 
przepracowanym olejem, 

- niekorzystne  działanie  niektórych  firm 
komunalnych  polegające  na  lansowaniu 
polityki  doraźnych,  jednorazowych  zysków, 
bez  inwestowania  w  działania  służące 
racjonalnej gospodarce odpadowej i  ochronie 
środowiska

- istnienie w kilku gminach zróżnicowanego i 
wyeksploatowanego taboru transportowego i 
pojemników na odpady

- nieuregulowana  inwestycja  dotycząca 
składowiska  odpadów  w  Jaworniku 
Niebyleckim

- trudna sytuacja budżetowa gmin
silna zależność realizacji planu w zakresie 
inwestycji (np. ZZO i GPZONY) od dotacji 
zewnętrznych
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Szanse Zagrożenia

ze
w

nę
trz

ne

- priorytetowe  potraktowanie  przez  NFOSiGW  i 
inne  fundusze  ekologiczne  problemów 
finansowania  zadań  z  zakresu  gospodarki 
odpadami komunalnymi 

- bardzo duże szanse na uzyskanie dofinansowania 
dla  realizacji  ZPGO  ze  strony  Funduszu 
Spójności  –  wysoka  pozycja  na  listach 
rankingowych

- mocne lobby polityczne na szczeblu centralnym 
dla realizacji wspólnego PGO

- istnienie i  skuteczne funkcjonowanie podobnych 
wspólnych odpadowych rozwiązań polskich gmin 
zrzeszonych w Związkach Gmin np.  CZG-12 w 
Długoszynie,

- deklarowane wsparcie  dla  wspólnych  rozwiązań 
w  gospodarce  odpadami  przez  Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie  Komunalnych  Związków  Gmin 
powołane przez ZK „WISŁOK”

- istnienie  (wg  niezależnych  konsultantów  np. 
Austrian  Water  Wiedeń)  ekonomicznych 
argumentów  przemawiających  za  tworzeniem 
wspólnych systemów odpadowych dla  populacji 
powyżej 250 tyś. mieszkańców

- zapis  Wojewódzkiego  Planu  GO  nakazujący 
wspólne  rozwiązywanie  problemów  gospodarki 
odpadowej na terenie ZK „WISŁOK”

- deklaracja  pomocy  władz  szczebla 
wojewódzkiego  w  organizowaniu  selektywnej 
zbiórki odpadów,

- potencjalna możliwość współpracy „odpadowej” 
z miastami Dynów, Łańcut i Leżajsk

- tradycja współpracy w tematach odpadowych  z 
partnerami zagranicznymi z Austrii i Włoch

- zapisy w Powiatowych Planach Gospodarki 
Odpadami  (Rzeszów,  Ziemia  rzeszowska, 
Łańcut,  Strzyżów)  nie  do  końca 
skoordynowane  pomiędzy  sobą  i  z 
założeniami Związkowego Planu Gospodarki 
Odpadami

- częste  zmiany  polskiego  prawa 
„odpadowego”, 

- niewielki  wpływ  samorządów  na  faktyczną 
realizacje przyjmowanej strategii odpadowej 
– o odpadach decyduje firma wywozowa

- brak  wsparcia  medialnego  dla  kreowania 
pozytywnych zmianach dokonywanych przez 
samorządy w zakresie gospodarki odpadami

- brak  finansowej  pomocy ze  strony państwa 
przy rozwiązywaniu problemu azbestu – cały 
ciężar  likwidacji  zagrożenia przerzucono na 
osoby fizyczne 

- brak  wojewódzkiej  i  powiatowej  koncepcji 
rozwiązania  problem  pozostałości  stłuczki 
szklanej  Zakładu  lamp  Wyładowczych 
POLAM  na  terenie  gmin  Głogów  Młp. 
Świlcza i Trzebownisko, 

- brak  szczegółowych  przepisów  w  prawie 
polskim określających rolę związków gmin w 
zakresie gospodarki odpadami

- brak  wykształconego  rynku  odbiorców 
niektórych  odpadów  wyselekcjonowanych 
(np. tetrapak?) oraz naganne praktyki handlu 
fakturami „kwitami” co nie tworzy dobrego 
klimatu wokół selektywnej zbiórki odpadów,
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10. PLAN JAKO DOKUMENT, OPINIOWANIE PROJEKTU PGO
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarządy; województwa, powiatów i gmin, 

sporządziły odpowiednio wojewódzki, powiatowe i gminne program ochrony środowiska. Częścią 
składową  wojewódzkiego,  powiatowych  i  gminnych  programów  ochrony  środowiska  są 
odpowiednio  wojewódzki,  powiatowe  i  gminne  plany gospodarki  odpadami.  Konieczność  ich 
opracowywania wynika z zapisów działu 3 ustawy o odpadach. 

Plan nie jest aktem prawa miejscowego. Dla administracji, jest on wewnętrzną wytyczną, 
dla  podmiotów  gospodarczych,  plan  określa  zasady  i  warunki,  jakie  muszą  one  wypełniać
w  zakresie  gospodarki  odpadami  (art.  7  ust.  1  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach).  W praktyce,  uprawnienia  ma tu  Starosta,  Burmistrz,  Wójt  jako organ decyzyjny. 
Mogą oni bowiem odmówić wydania decyzji w zakresie gospodarki odpadami, w przypadku, gdy 
naruszałaby ona postanowienia planu. Ustawodawca nie precyzuje jednak, czy dotyczy to tylko 
planów powiatowych, czy również planów gminnych (związkowych).

Należy uczynić założenie, że w związku z faktem, iż plan przedstawia sugestie nowych 
rozwiązań/instalacji  i  ich  lokalizacji,  powinien  on  zostać  potraktowany  jako  wskazówka  dla 
ewentualnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie  z  art.  14  ust.  6  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  plany 
gospodarki odpadami stanowią część odpowiednich programów ochrony środowiska i są tworzone 
w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  przepisach  prawa  ochrony  środowiska.  Odpowiednim 
przepisem jest tutaj art. 14 w związku z art.  17 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem 
dokumenty te przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w nich działania w perspektywie 
obejmują kolejne 4 lata. 

Opracowanie w/w planów powinno także posłużyć do stworzenia w kraju zintegrowanej
i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających 
wymagania  określone  w  przepisach  ochrony  środowiska  a  zawartych  w  niniejszych 
opracowaniach.

Związkowy PGO tak jak i PGO dla gmin w całej Polsce podlegają aktualizacji nie rzadziej, 
niż co 4 lata.

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  zapis  art.  16  ustawy  o  odpadach,  który  mówi,  że 
przedsięwzięcia  związane  z  unieszkodliwianiem  odpadów  mogą  być  realizowane  z  udziałem 
środków  z  funduszy  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej,  o  ile  zostały  ujęte  w  planie 
gospodarki  odpadami.  Przyjęcie  nn.  ZPGO pozwoli  obecnie  na  realizowanie  zadań  z  zakresu 
szeroko pojętej ochrony środowiska z wykorzystaniem zarówno krajowych jak i unijnych dotacji 
na określone cele i zadania wykazane w niniejszym opracowaniu.

Opóźnienia  wynikające  z  opracowania  ZPGO dla  gmin  ZK  „WISŁOK”  (obowiązywał 
termin  do  dnia  30  czerwca  2004  r)  spowodowane  zostały  opóźnieniami  w  opracowaniach  i 
zatwierdzeniach
w formie  uchwał  PGO wyższego  szczebla,  do  których  to  niniejszy PGO musiał  nawiązywać
(w szczególności planów powiatowych). 

Dostęp do informacji zawartych w niniejszym planie powinien mieć każdy obywatel nie 
tylko  zamieszkujący  na  terenie  ZK  „WISŁOK”,  ale  i  poza  jego  granicami,  każdy  krajowy i 
zagraniczny,  państwowy i  prywatny podmiot  (firma)  prowadzący działania  z  zakresu  ochrony 
środowiska
i  gospodarki  odpadami.  Dlatego  ZPGO  zostanie  umieszczony  na  stronach  internetowych  ZK 
„WISŁOK” z możliwością zgłaszania uwag, zapytań, itp. (w formie e-mail). 

Dodatkowo streszczenie ZPGO (napisane językiem niespecjalistycznym) powinno zostać 
rozpowszechnione  się  wśród  mieszkańców  gmin  i  zaprezentowane  członkom  organizacji 
pozarządowych.
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Zgodnie z Ustawą o odpadach gminne (związkowe) plany gospodarki odpadami (i plany 

gospodarki odpadami związków gmin) są opiniowane przez zarządy gmin objęte planem które  
w  ten  sposób  mają  możliwość  wpływania  na  gospodarkę  odpadami  na  swoim terenie.  Plany 
wojewódzkie, powiatowe i gminne opracowywane zostały zgodnie z planami wyższego szczebla. 

Projekty planów podlegały zaopiniowaniu:
- projekt planu krajowego przez zarządy województw,
- projekt planu wojewódzkiego przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz zarządy 

powiatów i gmin z terenu województwa,
- projekt planu powiatowego przez zarząd województwa oraz zarządy gmin z terenu powiatu,
- projekt planu gminnego (związkowego) przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Organy  opiniujące  miały  maksymalnie  2  miesiące  od  dnia  otrzymania  projektu  na 
udzielenie opinii. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznane zostaje za opinię pozytywną. 

Plany te są również opiniowane przez zarząd województwa oraz zarząd 
powiatu w szczególności w aspekcie zgodności postanowień z planami wyższego 
szczebla.
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11. WDROŻENIE PLANU I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

11.1. Zasady zarządzania systemem
Zarządzanie  systemem  gospodarki  odpadami  na  terenie  Związku  wynikać  będzie

z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów oraz 
zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Odpadami powinny być skorelowane
z całym systemem planowania  na terenie Związku,  a  w szczególności  z  programami ochrony 
środowiska,  planami  zagospodarowanie  przestrzennego  oraz  innymi  planami  dotyczącymi
np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.
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Rys. nr 10. Proponowany system zarządzania gospodarką odpadami
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11.2. Wdrożenie
Najważniejsza  część ZPGO to  jego wdrożenie,  za  które  zgodnie  z  ustawą o  odpadach 

odpowiedzialne są gminy i  ich struktury administracyjne.  Przekazanie obowiązków gospodarki 
odpadami przedsiębiorstwom prywatnym jest możliwe i zgodne z prawem, lecz nie zmienia to 
faktu, że gmina nadal pozostaje odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki odpadami na swoim 
terenie. Niestety aktualna sytuacja prawna nie stawia gminy w mocnej sytuacji. Funkcjonujące  w 
Polsce Zakłady Zagospodarowania Odpadów są prawie wyłącznie spółkami gmin lub związków 
gmin. Prawie wszystkie zakłady mają ogromne trudności finansowe, ponieważ odpady z terenu 
miast i gmin „nie mogą do nich dotrzeć”. Oprócz firm wywozowych odpady, kilku prywatnych 
(tanich) składowisk odpadów i jednej kompostowni kapitał prywatny nie uczestniczy w `żadnym 
przedsięwzięciu  branży  odpadowej.  Jeśli  budowa  ZZO  jest  zadaniem  gminy,  to  można  je 
zrealizować wtedy, gdy – zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami - firmy wywozowe dostarczać 
będą do niej odpowiednio zebrane odpady, a nie wywozić je w postaci zmieszanej na  najtańsze 
wysypisko w okolicy. Jedną z możliwości jest monopol gminy, bo będąc właścicielem odpadów 
gmina może podjąć działania w kierunku szerokiego ich recyklingu i odzysku, m.in. poprzez zbyt 
odpadów opakowaniowych, kompostowanie czy fermentację odpadów ulegających biodegradacji 
albo  produkcję  paliwa  alternatywnego.  W  innym  wypadku  ZZO  nie  będzie  rentownym 
przedsięwzięciem  ekonomicznym.  Zezwoleń  na  zbiórkę  i  wywóz  odpadów  firmom  udzielają 
gminy. To niestety niewiele w praktyce daje. 

Istnieje nadzieja że planowana nowelizacja prawa w latach 2004-2005 pójdzie w kierunku 
umożliwienia   gminom  decydowania  o  sytuacji  gospodarki  komunalnej  i  kierunku  wywozu 
odpadów. W Europie już dawno to zrozumiano. W Polsce aktualnie podstawę prawną dla takiego 
rozwiązania daje jedynie rozstrzygający wynik  referendum  przeprowadzonego w ww. sprawie 
(art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz art.6 ustawy o zamówieniach 
publicznych,  który  umożliwia  gminie  powierzenie  zadania  własnego  swojej  jednostce 
organizacyjnej bez procedury przetargowej. Inaczej politykę odpadową kreują przewoźnicy, którzy 
na teren gmin samodzielnie decydują o odpadach, składając je tam, gdzie taniej, lansując politykę: 
zdobyć rynek, maksymalny zysk i minimalizacja kosztów!

ZZO  zarządzany  przez  spółkę  komunalną  23  gmin  powinien  kreować  „eko-biznes” 
rozumiany  jako  minimalne  stawki  opłat  przy  pełnym  przestrzeganiu  przepisów  ochrony 
środowiska i przepisów o odpadach.

Nowe cele, zadania i projekty zawarte w niniejszym ZPGO muszą być zapoczątkowane
i  wdrażane  przez  gminy  lub  powołany  do  realizacji  zadań  międzygminnych  popdmiot 
gospodarczy.  Nie  wyklucza  się,  że  w  dalszych  etapach  realizacji  zadań  włączone  zostaną 
działające na terenie gmin przedsiębiorstwa i firmy prywatne.

Jako  jednostkę  wiodącą  we  wdrażaniu  ZPGO  proponuje  się  Związek  Komunalny 
„WISŁOK”,  który mógłby pełnić  tę  role  po podjęciu  przez wszystkie gminy należące do ZK 
„WISŁOK”  stosownych  uchwał  w  tej  sprawie,  co  wiązałoby  się  z  przekazaniem  jej  części 
kompetencji  w  zakresie  zarządzania  gospodarką  odpadami,  m.in.  sposobu  postępowania  z 
poszczególnymi  grupami  odpadów  a  co  za  tym  idzie  nadzór  nad  kierunkami  przepływu  ich 
strumieni, na terenie gmin ZK „WISŁOK”. 

Wraz  z  podjęciem  decyzji  o  realizacji  wspólnego  scenariusza  ZPGO   proponuje  się 
rozpocząć prace powołujące spółkę prawa handlowego „WISŁOK” z udziałem gmin, zakładów 
gospodarki  komunalnej  i osób prywatnych również z udziałem kapitału zagranicznego. System 
we wszystkich wariantach powinien uwzględniać wiodącą rolę Miasta Rzeszów jako największego 
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producenta  odpadów i  gminy położonej  centralnie  w  Związku.  Najbardziej  zgodny z  WPGO 
scenariusz zakłada lokalizację centralnego ZZO w Rzeszowie, któremu towarzyszyć będą obok 
kompleksowych  systemów  odzysku  i  segregacji  odpadów  nadających  się  do  recyklingu 
kompostownia odpadów zielonych, GPZON, SPON, Zakład demontażu i segregacji elektroniki a 
w  przyszłości  firmy  skupujące  i  przerabiające   odpady.  Tu  również  zlokalizowane  są  biura 
Związku Komunalnego „WISŁOK” a w perspektywie powinny być zlokalizowane biura Spółki. 
Cały planowany system będzie funkcjonował w oparciu o ZZO Rzeszów i filialne zakłady takie 
jak sortownie, czy kompostownie.

W  perspektywie  do  kompetencji  spółki  „WISŁOK”  oraz  ZK  „WISŁOK”  należałoby 
również ustalanie wysokości  cen za wywóz odpadów od mieszkańców gmin,  występowanie o 
fundusze krajowe i zagraniczne oraz zaciąganie kredytów na finansowanie inwestycji związanych 
z  gospodarką  odpadami,  podpisywanie  umów z  firmami  zajmującymi  się  zbiórka  i  wywozem 
odpadów  z  terenu  ZK  „WISŁOK”.  Współfinansowanemu  przez  spółkę  WISŁOK,   fundacje 
ekologiczne  i  gminy  członkowskie  Referatowi  Edukacji  Ekologicznej  Związku  Komunalnego 
„WISŁOK”  (lub  powstałemu  z  jego  przekształcenia  Regionalnemu  Centrum  Edukacji 
Ekologicznej)  należy  przekazać  wszelkie  kompetencje  w  zakresie  edukacji  ekologicznej, 
obejmującej wszystkie grupy społeczne zamieszkujące teren Związku. 
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12. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
Realizacja Związkowego Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegała regularnej ocenie w 

zakresie:
- stopnia wykonania poszczególnych zadań
- stopnia realizacji przyjętych celów
- przyczyn ewentualnych braków w osiąganiu zakładanych celów.

Na podstawie tych ocen, raz na dwa lata Zarząd Związku zgodnie z Ustawą o odpadach, 
będzie sporządzał  sprawozdanie z realizacji  planu.  Co dwa lata  będzie  również przygotowany 
raport  o  postępach  w realizacji  Planu,  który  zostanie  przekazywany Zarządowi  Województwa
i Sejmiku Województwa.

Zgodnie  z  Ustawa  o  odpadach  Plan  Gospodarki  Odpadami  Związku  Komunalnego 
„WISŁOK” będzie aktualizowany nie rzadziej niż co 4 lata (a w razie potrzeby częściej).

12.1. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu
Skuteczność  działań  podejmowanych  w  ramach  Planu  Gospodarki  Odpadami  będzie 

oceniana na podstawie mierników stanu środowiska, presji na środowisko oraz stanu świadomości 
ekologicznej.  Mierniki  te  będą  ustalane  na  podstawie  monitoringu  stanu  środowiska 
wykonywanego  przez  uprawnione  służby  (grupa  A)  oraz  badań  socjologiczno  -  społecznych 
wykonywanych  przez  ośrodki  badań  opinii  publicznej  (grupa  B).  Ilość  oraz  zakres  tych 
wskaźników będzie na bieżąco modyfikowana zgodnie z zasadą stałego doskonalenia.

W oparciu o uzyskane wyniki będzie dokonywana aktualizacja Planu

Tabela Nr 36 Wskaźniki monitorowania PGO
L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy 

2003 rok
A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko

1 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w mieście 0,323 Mg/M/rok
2 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na wsi 0,092 Mg/M/rok
3 Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórka odpadów ≈ 60,0 %
4 Procent mieszkańców objętych zorganizowaną selektywną zbiórka odpadów ≈ 40,0 %
5 Udział zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji 0,03 %
6 Udział zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych ≈ 1,00 %
7 Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach ≈ 97,6 %
8 Ilość wytworzonych osadów ściekowych ≈ 44 000 Mg/rok
9 Ilość osadów wykorzystanych na cele rolnicze Mg s.m./rok
10 Ilość osadów wykorzystanych na cele rekultywacyjne Mg s.m./rok
11 Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami ≈ mil. zł/rok

B. Wskaźniki świadomości społecznej
1 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg 

oceny jakościowej %

2 Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. ilość 
zlokalizowanych nielegalnych składowisk) liczba / opis

3 Nakłady finansowe na edukację ekologiczną 200 000,00 zł
4 Liczba artykułów w lokalnej prasie na temat gospodarki odpadami Artkułów/rok
5 Liczba stałych bloków ekologicznych w radiu i telewizji

Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, liczba / opis

Określenie  wszystkich  powyższych  wskaźników  wymaga  posiadania  odpowiednich 
informacji:
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- pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane 
przez  odpowiednie  służby  (pracowników  urzędów  gmin  lub  pełnomocnika  zarządu  ZK 
„WISŁOK” ds. gospodarki odpadami);

- pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 4 
lata badania te  powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki  badania opinii 
społecznej lub ZK Wisłok. 

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności 
realizacji „Planu gospodarki odpadami”, a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.
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14. WNIOSKI  Z  ANALIZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO 
ZPGO 

Wprowadzenie proponowanego systemu uporządkuje  przepływ odpadów na terenie  ZK 
„WISŁOK”,  tym samym,  skutkować  ono  będzie  ogólnym  polepszeniem stanu  środowiska  na 
terenie  gmin  związkowych.  Wynikać  to  będzie  z  zaniku  zjawiska  rozpraszania  odpadów  np. 
poprzez spalanie, czy porzucanie ich na „dzikich wysypiskach”.

Pojawi się jednak oddziaływanie na środowisko w miejscach,  gdzie powstaną założone
w planie obiekty gospodarowania odpadami. Sporządzanie szczegółowych analiz w tym zakresie 
na obecnym etapie jest przedwczesne, z następujących powodów:
- Plan  nie  rozstrzyga  co  do  konkretnych  lokalizacji  oraz  technologii,  która  zostanie 

zastosowana, jest to zaś czynnik istotnie wpływający na rodzaj i wielkość emisji, zwłaszcza 
z obiektów takich jak kompostownie, węzły osadowe w oczyszczalniach ścieków itp.

- Plan określa jedynie przybliżone wielkości strumienia odpadów. Dokładnie, ilości te zostaną 
oszacowane przy sporządzaniu założeń projektowych do konkretnych inwestycji. Parametr ten 
jest zaś kolejnym wpływającym na oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Rozwiązania  przyjęte  w  Planie,  jak  też  obecny  stan  wiedzy  będą  skutkowały  tym,  że 
przyjmowane  do  realizacji  inwestycje  będą  mieć  możliwie  najmniejsze  oddziaływanie  na 
środowisko lokalne. Ich istnienie poprawi zaś ogólny stan środowiska na terenie Związku.

Pełna analiza oddziaływania na środowisko inwestycji wynikających z nn. Planu będzie 
dokonana na etapie postępowania inwestycyjnego dla każdej z nich oddzielnie. Wtedy bowiem dla 
każdej z nich zostanie sporządzony „Raport oddziaływania inwestycji  na środowisko”, bowiem 
inwestycje  w  zakresie  gospodarowania  są  klasyfikowane  jako  instalacje  mogące  znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których może zostać nałożony obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.

Na  podstawie  analizy  stanu  aktualnego  można  stwierdzić,  że  gospodarka  odpadami 
komunalnymi  na  terenie  Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  funkcjonuje  nieoptymalnie.  
Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że zaledwie połowa mieszkańców terenów wiejskich 
objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów, a prawie wszystkie (99 %) odpadów przeznaczonych 
do unieszkodliwiania przez składowanie, deponowane jest bez jakiejkolwiek wstępnej segregacji. 

Działania  mające  na  celu  poprawę  aktualnego  stanu  w  zakresie  gospodarki  odpadami 
komunalnymi powinny się koncentrować wokół:
− Minimalizacji ilości produkowanych odpadów;
− Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i promowanie segregacji „u źródła”
− Tworzenia  warunków  do  gromadzenia  odpadów  wyłącznie  w  specjalnych  pojemnikach, 

kontenerach lub workach foliowych;
− Regularnym i odpowiednio częstym opróżnianiu pojemników oraz odbiorze worków,
− Bezpiecznym unieszkodliwianiu odpadów.

Problem stanowią odpady niebezpieczne produkowane przez małe podmioty gospodarcze 
oraz indywidualnych mieszkańców gdyż w większości wraz z odpadami komunalnymi trafiają na 
składowiska  odpadów.  Istnieje  więc  potrzeba  dalszego  rozwijania  systemów zbiórki  odpadów 
niebezpiecznych.

Poważny problem stanowią również odpady medyczne i weterynaryjne, gdyż zwłaszcza
w  przypadku  małych  ośrodków  oraz  praktyk  prywatnych,  są  one  dołączane  do  odpadów 
komunalnych  i  wraz  z  nimi  trafiają  na  składowiska.  Należy  tu  więc  dążyć  do  opracowania 
powszechnego systemu zbierania i utylizacji tych odpadów. 
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Wyznaczenie  działań  mających  na  celu  ograniczenie  oddziaływania  na  środowisko
i  zdrowie  ludzi  przedsięwzięć  planowanych  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  Związku 
Komunalnego „WISLOK” będzie możliwe po rozpoczęciu realizacji przedsięwzięć, procesie ich 
monitorowania oraz kontroli.
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14. STRESZCZENIE
Jednym  z  priorytetów  Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  jest  stworzenie  wspólnego 

systemu gospodarki odpadami dla gmin członkowskich. Związkowy Plan Gospodarki Odpadami 
opracowany  został  dla  18  gmin  Związku,  tj.:  Miasto  i  Gmina  Błażowa,  Chmielnik,  Czarna, 
Czudec, Dynów Gm, Frysztak, Miasto i Gmina Głogów Małopolski, Hyżne, Iwierzyce, Krasne, 
Lubenia, Łańcut Gm, Niebylec,  Rakszawa, Miasto i  Gmina Strzyżów, Trzebownisko, Miasto i 
Gmina  Tyczyn,  Wiśniowa,  z  uwzględnieniem  realizacji  opisywanych  systemów  w  gminach 
Boguchwała,  Miasto  Rzeszów,  Miasto  i  Gmina  Sokołów  Małopolski,  Świlcza,  Żołynia.  W/w 
gminy  25  czerwca  2003  r  w  trakcie  sesji  Walnego  Zgromadzenia  Przedstawicieli  Związku 
Komunalnego „WISŁOK” podjęły uchwałę nr III/III/19/03 w sprawie opracowania przez Związek 
wspólnego „Planu Gospodarki Odpadami”. Opracowanie wspólnego planu jest zgodne z zapisami 
ustawy o  odpadach  z  dnia  27  kwietnia  2001 roku,  a  jego  treść  z  Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

ZPGO  uwzględnia  obowiązujące  przepisy  prawa,  przyjęte  przez  Polskę  zobowiązania 
wynikające  z  uzyskania  minimalnych  poziomów  odzysków  i  recyklingu  odpadów 
opakowaniowych i bioodpadów, hierarchię postępowania z odpadami: unikanie i minimalizacja 
powstawania odpadów, ponowne ich użycie oraz końcowe unieszkodliwianie. ZPGO przedstawia 
kierunki  działań,  jakie  powinny  podjąć  gminy Związku  Komunalnego  „WISŁOK”  z  sugestią 
stworzenia struktury organizacyjnej wspólnego podmiotu prawa handlowego, którego zadaniem 
będzie  prowadzenie  kompleksowej  związkowej  gospodarki  odpadami,  z  założeniem  jak 
najszybszego dojścia do samodzielności finansowej.

Aktualnie  -  na  terenie  23  gmin  ZK  ”WISŁOK”  -  populacja  433 439  mieszkańców 
wytwarza rocznie (dane za 2003 rok) 80 618 Mg odpadów zmieszanych. Dane te są niepełne  
i  zaniżone.  Nie  wszystkie  gminy posiadają  pełną  ewidencję  odpadów,  a  zakłady  obsługujące 
ludność (20 różnych podmiotów gospodarczych, w znacznej części komunalnych, zależnych od 
gmin oraz firmy prywatne) nie zawsze udzielają rzetelnych informacji nt. gospodarki odpadowej 
zasłaniając się tajemnicą handlową. Średnio tylko ok. 60 % mieszkańców ma podpisane umowy 
na  wywóz  odpadów  (%  podpisanych  umów  zadowalający  jest  w  Rzeszowie  i  gminach 
.............................................,natomiast  wg  informacji  z  gmin  najniższy  %  podpisanych  umów 
występuje w małych gminach wiejskich .....................). 

Odpady zmieszane w 100 % wywożone są na składowiska odpadów: na terenie gmin ZK 
„WISŁOK”:  Składowisko  Odpadów Komunalnych  w Strzyżowie,  Międzygminne  składowisko 
odpadów  komunalnych  w  Dynowie,  Składowisko  odpadów  komunalnych  w  Przedmieściu 
Czudeckim,  Gminne  Składowisko  Odpadów  Komunalnych  w  Jaworniku  Niebyleckim, 
Składowisko Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim oraz Kozodrzy, Dukli, Młynach 
i Sigiełkach. Ze względu na pojemność istniejących składowisk odpadów, do roku 2015 na terenie 
Związku nie planuje się budowy nowych.

20 gminnych oczyszczalni ścieków produkuje rocznie ok.  44 000 Mg surowych osadów 
ściekowych i  innych  odpadów  po  procesie  oczyszczania  ścieków.  Większość  z  nich  jest 
zagospodarowywana do rekultywacji kopalni siarki w Jeziórku oraz składowana na wysypiskach. 

W większości gmin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Stopień tej zbiórki jest 
bardzo  zróżnicowany.  Zarówno  zbiórka  w  systemie  workowym  (w  gminach  wiejskich  
i rozproszonej zabudowie osiedli domków jednorodzinnych), jak i systemie pojemnikowym (w 
którym  funkcjonuje  2143  szt.  pojemników  do  segregacji  odpadów  -  na  szkło  kolorowe  
i przeźroczyste 1088, plastik 322, makulaturę 192 i metale 47 oraz 46 na aluminium) nie działa 
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wydajnie. W roku 2003 udało się pozyskać ta drogą 1 995 Mg posegregowanych odpadów (ok. 2.4 
% z całego zaewidencjonowanego strumienia), w tym 1073 Mg szkła, 266 Mg makulatury, 180 
Mg tworzyw sztucznych,  469 Mg złomu,  oraz  zebrano  6.9  Mg baterii (Związkowy Systemu 
Zbiórki  Zużytych Baterii).  Na terenie  ZK „WISŁOK” ramach Związkowego Systemu Zbiórki 
Olejów  Przepracowanych  funkcjonuje  od  2003  roku  20  pojemników  na  zużyte  oleje. 
Powierzchnia dachów pokrytych eternitem wynosi  ok.  1 659 966 m2.  Kampanie segregacji 
odpadów od 1999 roku wspiera bardzo aktywny program edukacji ekologicznej finansowany m.in. 
przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW (wartość programu w latach 1999-2003 ok. 1 mln zł).

Zebrane  dane  są  niepełne,  a  znaczne  ilości  odpadów komunalnych  deponowane  są  na 
ciągle powstających i „odtwarzających się” (pomimo działań gmin!) nielegalnych składowiskach 
odpadów w lasach, na brzegach rzek i „bezpańskich nieużytkach”. 

Szacuje się, wg wskaźników KPGO, że w 2003 roku na terenie gmin Związku powstało ok. 
97 000 Mg odpadów komunalnych (a nawet ok. 130 000 Mg przy założeniu,  że każdy Polak 
produkuje rocznie średnio ok. 300 kg odpadów), 650 Mg komunalnych odpadów niebezpiecznych, 
złomowano  1  490  samochodów,  wyprodukowano  ok.  300  Mg  odpadów  medycznych
i weterynaryjnych w części zagospodarowanych zgodnie z przepisami. 

Wg  danych  szacunkowych  ilość  odpadów  będzie  ciągle  wzrastać  wraz  z  rozwojem 
gospodarczym gmin i bogaceniem się obywateli (wyrównywanie poziomu życia z krajami UE). 
Przewidywany wzrost do roku 2015 wyniesie optymistycznie  145 544,4 Mg (wzrost o 44%!), z 
czego znaczny % należy odzyskać i recyklingować.

Prawo  dopuszcza  do  składowania:  w  roku  2010  roku  -  75% wag.  całkowitej  ilości 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (wytworzonej  w 1995 roku),  w 2013 roku - 
50%, a  w  2020  roku  -  35% wag.  całkowitej  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji (wytworzonej w 1995 roku - która wynosiła ok. 16 026,7 Mg).

W zakładanym horyzoncie czasowym do 2007 roku należy osiągnąć następujące poziomy 
odzysku  i  recyklingu:  opakowania  z  papieru  i  tektury  –  47%,  opakowania  ze  szkła  –  43%, 
opakowania  z  tworzyw  sztucznych  –  24%,  opakowania  metalowe  –  39%,  opakowania 
wielomateriałowe – 24%, odpady wielkogabarytowe – 60%, odpady budowlane – 50%,

W systemie 23 GPZON-ów w roku 2015 trzeba będzie zebrać ok. 1 164 Mg komunalnych 
odpadów niebezpiecznych – farb, lakierów, lepiszczy, baterii, świetlówek, toksycznych środków 
chemicznych i lekarstw. Planowana sieć GPZON-ów ma powstać etapowo:  1 etap -2005 rok – 
Rzeszów, Błażowa, Strzyżów, 2006 rok - Łańcut, Sokołów Młp.,  Świlcza, 2007 rok - Tyczyn, 
Boguchwała,  Frysztak,  2  etap –  lata  2008  –  2015:  Iwierzyce,  Niebylec,  Dynów,  Rakszawa, 
Chmielnik,  Głogów  Młp.,  Czarna  Łańcucka.,  Czudec,  Hyżne,  Krasne,  Lubenia,  gm.  Łańcut, 
Trzebownisko, Tyczyn, Wiśniowa, Żołynia.

Przewidywana  masa  odpadów zawierających  azbest  wymagająca  zbiórki  i  składowania
z terenu Związku wyniesie w latach 2004 – 2012: 39 464 Mg, w latach 2013 – 2032: ponad 75 000 
Mg odpadów azbestowych.

 
Strategiczne cele i zadania jakie określa ZPGO na lata 2004-2007:

7. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów (zmieszanych i surowców wtórnych) wszystkich 
mieszkańców obszarów miejskich i 85% mieszkańców obszarów wiejskich. wg jednego 
wspólnego i zgodnego z prawem standardu usług.

8. Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów i segregacji odpadów niebezpiecznych.
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9. Zwiększenie % kompostowanych indywidualnie bioodpadów.
10. Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.
11. Rozpoczęcie wspólnej inwestycji ZZO Rzeszów i zakładów filialnych.

Planowane główne zadania w tym horyzoncie czasowym to: 
12. Przygotowanie  formalne,  zdobycie  środków dotacyjnych  i  rozpoczęcie  inwestycji  ZZO 

Rzeszów i zakładów filialnych.
13. Opracowanie  i  wprowadzenie  we  wszystkich  gminach  sytemu  jednolitego  regulaminu 

utrzymania czystości i porządku.
14. Zakup  dodatkowych  pojemników  do  segregacji  odpadów  „u  źródła”  (osiągniecie 

wskaźnika  ok.  500  osób  na  1  gniazdo  w  zabudowie  zwartej)  i  modelowych 
kompostowników dla szkół.

15. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie wszystkich sołectw 
gmin ZK „WISŁOK”.

16. Wprowadzenie systemu zbiórki zużytych baterii w pozostałych placówkach oświatowych
i na terenie większych jednostek handlowych.

17. Budowa  GPZON-ów  w  9  gminach  i  organizacja  mobilnej  zbiórki  odpadów 
niebezpiecznych (zakup specjalistycznego pojazdu).

18. Konsekwentna realizacja programu edukacyjnego „WISŁOK dla Europy”.
19. Zamknięcie wypełnionych składowisk w Przedmieściu Czudeckim.

W ZPGO zaproponowano - przy zachowaniu dotychczasowego sytemu odbioru odpadów 
zmieszanych - trzy warianty regulacji selektywnej zbiórki odpadów, której opłacalność wzrasta 
wraz z wielkością systemu (populacji producentów odpadów). 

Wszystkie warianty uwzględniają wykorzystanie istniejącego w gminach potencjału, w tym 
organizacyjnego i ludzkiego oraz lokalnej bazy wysypisk odpadów. 

Zaproponowano podział terenu Związku na cztery rejony obsługi: 
I rejon – Rzeszów, gminy przynależne: Świlcza, Boguchwała,  Rzeszów, Krasne,  Gm. Łańcut, 
Tyczyn (ew. Markowa i miasto Łańcut); 
II rejon – Sokołów Małopolski,  gminy przynależne: Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, 
Trzebownisko, Czarna Łańcucka, Żołynia, Rakszawa;
III  rejon  –  Błażowa,  gminy przynależne:  Hyżne,  Błażowa,  Chmielnik,  Dynów,  (ew.  Dynów 
miasto);
IV  rejon –  Strzyżów,  gminy  przynależne  Iwierzyce,  Czudec,  Lubenia,  Niebylec,  Strzyżów, 
Wiśniowa, Frysztak.

W każdym rejonie  działałby,  powstały w oparciu  o  już  istniejące  zaplecze  techniczne, 
wyspecjalizowany w odzysku konkretnych grup odpadów zakład filialny. Rzeszowski zakład 
jako ZZO Rzeszów (lub np. ZZO „WISŁOK”) będzie stanowił centrum zarządzania systemu. 
- W wariancie I poszczególne filie będą specjalizować się w zagospodarowywaniu jednego

z asortymentów gromadzonych i selektywnie zbieranych w gminach odpadów, natomiast 
odpady nie przeznaczone do konfekcjonowania w danym zakładzie na zasadzie transportu 
„wahadłowego”  byłyby  przewożone  pomiędzy  poszczególnymi  wyspecjalizowanymi 
zakładami.

- Wariant II jest modyfikacją wariantu I z wiodącą rolą ZZO Rzeszów, lecz bez określenia 
specjalizacji trzech zakładów filialnych.

- Wariant III (najbardziej zgodny z opiniami konsultantów z UE Austrian Water i polskimi 
wzorami), zakłada zlokalizowanie w Rzeszowie dużego samodzielnego ZZO Rzeszów, na 
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terenie  którego  przeprowadzane  byłyby  wszystkie  procesy  technologiczne  związane  
z  odzyskiem i  zagospodarowaniem  oraz  utylizacją  (w  możliwym  stopniu)  odpadów  z 
terenu  gmin  ZK  „WISŁOK”  (z  pominięciem  biomasy  wytwarzanej  w  gminach  zbyt 
oddalonych od Rzeszowa). 

Wszystkie warianty zakładają umieszczenie na terenie ZZO Rzeszów zintegrowanego obiektu 
SPON (Stacja  Przeładunkowa  Odpadów Niebezpiecznych)  wraz  z  lokalnym GPZON oraz 
powiązanie  go  z  lokalną  Stacją  Demontażu  Pojazdów,  np.  w  oparciu  o  AUTO-ZŁOM,
np.  Boguchwała.  W  ramach  ZZO  Rzeszów  ma  funkcjonować   kompostownia  odpadów 
zielonych  z  terenu  parków,  skwerów  i  cmentarzy  (możliwie  powiązana  z  instalacją 
Międzygminnego  Systemu  Gospodarki  Osadami  realizowanego  przez  MPWiK  Rzeszów). 
Dodatkowo  ZZO  Rzeszów  będzie  wyposażony  w  oddział  demontażu  odpadów 
wielkogabarytowych  i  AGD  oraz  Zakład  Odnowy  Komputerów  działający  jak  odział 
demontażu  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych.  Z  ZZO  Rzeszów  powinien 
współpracować skład odpadów budowlanych (zlokalizowany w pobliżu miasta np. teren gminy 
Boguchwała).

Wszystkie warianty zakładają intensywną edukację społeczeństwa przez Referat Edukacji 
Ekologicznej ZK „WISŁOK” lub Centrum EE powstałe z jego przekształcenia (przy współpracy
z  Urzędem  Marszałkowskim,  Funduszami  i  Fundacjami  ekologicznymi  oraz  organizacjami 
pozarządowymi).

Koszt budowy systemu (najdroższy wg szacunków - wariant III  wraz z nakładami na 
edukację ekologiczną) na lata 2005-2015 wynosi  ok. 170 mln PLN,  z  czego znakomitą część 
powinny dostarczyć ekologiczne, krajowe i europejskie fundusze pomocowe. 

Jako  mocne  strony  ZPGO uznano  polityczną  wolę  większości  gmin  do  wspólnego 
działania  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  w  tym  uchwały  Rad  Gmin  wyrażające  wolę 
przystąpienia  13  gmin  (Błażowa,  Frysztak,  Głogów  Młp.,  Hyżne,  Krasne,  Łańcut,  Markowa, 
Rakszawa, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Wiśniowa) do wspólnej realizacji Zakładu 
Zagospodarowania  Odpadów  „Rzeszów”  oraz  posiadanie  przez  Miasto  Rzeszów  na  Załężu 
dogodnych terenów pod inwestycje odpadowe opisane w miejscowym PGO z przeznaczeniem dla 
wspólnej - w ramach ZK „WISŁOK” - inwestycji.

Szansą dla  realizacji  ZPGO  jest  priorytetowe  potraktowanie  przez  NFOSiGW i  inne 
fundusze  ekologiczne  problemów  finansowania  zadań  z  zakresu  gospodarki  odpadami 
komunalnymi, duże szanse na uzyskanie dofinansowania dla realizacji ZZO ze strony Funduszu 
Spójności,  istnienie i skuteczne funkcjonowanie podobnych wspólnych odpadowych rozwiązań 
np. dla 13 gmin w CZG-12 w Długoszynie,
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16. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
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